
БАТЬКІВЩИНА
ЗВІТ про роботу депутата Київради 

Марини Кочур
КОШТИ МІСТА – НА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ мешканців Оболоні

Ключове завдання ефективного депутата — відстоювати інтереси власного округу при плануванні робіт за кошти міського бюджету. За поданням 
Марини Кочур в межах Програми економічного і соціального розвитку м. Києва були включені та виконані такі роботи:

Програми з підтримки дитинства та допомоги 
дитячим навчально-виховним закладам

Екологічна безпека  
та благоустрій

Заходи з підвищення енергоефективності 
житлових будинків 

• Встановлення тіньового навісу на майданчику 
ДНЗ № 605, по вул. Йорданська 7-Д,  
4 група «Віночок».

• Капітальний ремонт санвузла ДНЗ № 605 по вул. 
Йорданська 7-Г,

• Ремонт харчоблоку ДНЗ № 603 Йорданська 9-є  

• Взяла участь в кампанії 
«Врятувати Братиславу», яка 
спрямована на збереження та 
модернізацію комунального 
кінотеатру «Братислава» в інте-
ресах оболонської громади.

• Заміна вікон по вул. Приозерна 12-а, 
Приозерна 10-в, Архипенка 4-а

Рішення Київради, які вже підписані мером і 
набули чинності

Витрати в межах депутатського 
фонду

Екологічна безпека та благоустрій

• М. Кочур поданий проект рішення Київської міської 
ради на встановлення збірно-розбірних гаражів 
інвалідів. Про внесення змін до рішення Київської 
міської ради від 05.04.2012 No 404/7741 «Про по-
рядок надання інвалідам дозволів на встановлення 
збірно-розбірних гаражів у масивах багатоквартир-
ної житлової забудови м. Києва».

• Рішення Київської міської ради №330/1334 (Про 
звернення Київської міської ради до Верховної Ради 
України щодо необхідності підвищення розмірів 
соціальних стандартів та гарантій)

• Надано матеріальну допомогу 
200 особам. 

• В ДНЗ №579 вул. Архипенка 6-В 
встановлено пластикові вікна 
в групі «Ромашка», придбано 
ліжка та матраци.

• Разом з громадським рухом «Почайна» 
провели толоки на озерах «Вербне» та 
«Йорданське» 

• Ремонт інженерних мереж та покрівлі  
по вул. Йорданська 8, проведено ка-
пітальний ремонт. 

• По вул. Йорданська 5-А виконаний капре-
монт покрівлі.

Робочі групи:  

 1.  Робоча група щодо перевірки ефективності діяльності управління праці та соціального захисту населення Шевченківської районної в м. Києві 
державної адміністрації. 

2.  Робоча група щодо перевірки фактів наявності корупційної складової в ортопедичній та ендоортопедичній сфері м. Києва. 
3.  Робоча група щодо вивчення питання зміни орендної ставки за строкове платне користування приміщення за адресою: вул. Ярослава Гашека, 16 

КП “Стоматологія Дніпровського району м. Києва ”.  
4 . Робоча група щодо вивчення проекту рішення Київської міської ради “Про майнові питання, пов’язані з будівництвом житлового комплексу в 

провулку Чеслава Білінського, 6 у Шевченківському районі м. Києва”.  
5. Робоча група щодо вирішення питання надання якісної медичної допомоги хворим нефрологічного профілю. 
6. Робоча група щодо розгляду звернення Київської міської профспілкової організації Вільної профспілки медичних працівників України стосовно 

ліквідації спеціалізованих Територіальних медичних об’єднань у м. Києві. 
7. Робоча група щодо розгляду звернення голови профспілкового комітету Фізіотерапевтичної поліклініки Шевченківського району міста Києва 

Бєляєвої О.А. стосовно ліквідації закладу.

• Було прийнято 200 громадян на особистому прийомі 

• Було направлено 120 депутатських звернень


