
БАТЬКІВЩИНА
ЗВІТ

про роботу депутата Київради від фракції «Всеук ра їн ське 
об’єднання «Батьківщина», члена  Постійної  комісії Київ
сь кої міської ради з питань охорони здоров’я та соціаль
ного захисту Марини Кочур

«Покращуємо Київ  
разом»

Засідання  
Київської міської ради

Рішення Київради,  
які вже підписані  

мером та набули чинності

• Придбано поштові 
скриньки:  
вул. Йорданська 7,  
вул. Архипенка 4-А  
(1, 4 під’їзди),  
вул. Йорданська 3  
(1 під’їзд);

• Встановлено лави  
для відпочинку:  
вул. Йорданська 9-Д,  
вул. Йорданська 7.

• Всього  пленарних засідань Київської міської ради  
проведено – 18;

• Пленарних засідань Київради відвідано – 13,  
пропущено у зв’язку з перебуванням у відрядженні  
або станом здоров’я – 5;

• Засідань постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального 
захисту проведено – 16;

• Засідань постійної комісії відвідано – 12,  
пропущено у зв’язку з перебуванням у відрядженні  
або станом здоров’я – 4;

• Кількість розглянутих питань на  комісії – 178.

• Про внесення змін  
до рішення  
Київської міської ради  
від 22.12.2016 № 780/1784  
«Про затвердження Поло-
ження про співфінансування 
реконструкції, реставрації, 
проведення капітальних 
ремонтів, технічного пере-
оснащення спільного майна 
у багатоквартирних будин-
ках міста Києва»

Основні  
показники за рік

Підтримка  
закладів освіти

Використання коштів  
депутатського фонду

• Усних звернень опрацьовано – 206;

• Письмових звернень опрацьо ва но – 193;

• Депутатських звернень направлено – 189;

• Особистих прийомів громадян  
та зустрічей проведено – 45;

• Мешканцям надано юридичних консуль-
тацій – 139.

• Придбано проектор та екран для СШ №219; 

• Ремонт фасаду СШ № 216; 

• Капітальний ремонт пралень в:   

ЗДО №579, ЗДО №609, ЗДО №605, ЗДО №603;

• Капітальний ремонт  

приміщень в ЗДО №603.

• Надано матеріальну допомогу  

136 особам;

• Придбано пасхальні кекси –  

675 штук;

• Придбано новорічні подарунки  

для ЗДО №579 – 135 шт.

Ремонт об’єктів  житловокомунальної інфраструктури 

• Ремонт відкосів в будинку по вул. Архипенка 8-А (4 під’їзд);

• Капітальний ремонт сходових клітин:  

вул. Йорданська 5-А (3 під’їзд), вул. Йорданська 7, вул. Архипенка 4 (4 під’їзд), вул. Архипенка 4-Б; 

• Заміна вікон:  

вул. Йорданська 1-А (3 під’їзд), вул. Йорданська 2-А, вул. Йорданська 9-Д, вул. Йорданська 11-Б, вул. Йорданська 11-Д,  

вул. Приозерна 10-Г (3 під’їзд),  вул. Архипенка 8-А (1-3 під’їзди);

• Капітальний ремонт інженерних мереж: вул. Приозерна 12-А (1, 2 під’їзди);

• Асфальтування прибудинкової території та міжквартальних проїздів:  

вул. Архипенка 4, 4-А, вул. Приозерна 12-А, вул. Йорданська 5, 5-А, вул. Йорданська 11-Б.

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ 
        адреса: Архипенка 10в; телефони: 2328598, 4265299; email: pravozahist_oboloni@ukr.net; графік роботи: пн, вт, чт, пт 10:00–18:00


