
про роботу депутата Київради 
Тетяни Меліхової

КОШТИ МІСТА – НА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ СВЯТОШИНЦІВ
Ключове завдання ефективного депутата — відстоювати інтереси власного округу при плануванні робіт за кошти міського бюджету. За поданням 
Тетяни Меліхової в межах Програми економічного і соціального розвитку м. Києва були включені та виконані такі роботи:

Капітальний ремонт
 інженерних мереж 

бул.Р.Роллана,13……….600 тис.
бул.Р.Роллана,13-А.….400 тис.
бул.Р.Роллана,13-Г..….600 тис.
вул.Зодчих,62..………..1200 тис.
вул.Зодчих,62-а…………150 тис.
вул.Жмеринська,22…..150 тис.
вул.Я.Коласа,21…………330 тис.

3 430 000 грн.
Капітальний ремонт

 сходових клітин 

вул.Я.Коласа,7.………….…520 тис.
вул.Зодчих,66..…………….550 тис.
вул.Жмеринська,6……....514 тис.
вул.Киприанова,6…….….200 тис.
вул.Жмеринська,28……..120 тис.

Встановлено дитячих та 
спортивних майданчиків

вул.Я.Коласа,9.………...…..80 тис.
бул.Р.Роллана,13-А.………65 тис.
вул.Жмеринська,10.….....65тис.
вул.Жмеринська,28….….45 тис.
вул.Я.Коласа,21……………400 тис.
(встановлено футбольне поле)

1 904 000 грн. 655 000 грн.

Капітальний ремонт 
покрівлі 

вул.Жмеринська,22-А……..450тис.
бул.Р.Роллана,13-А.…….….250 тис.
вул.Жмеринська,10.……...200 тис.

900 000 грн.
Замiна вiкон

 
вул.Жмеринська,16………..330 тис.
вул.Жмеринська,18………….80 тис.
вул.Я.Коласа,11………………200 тис.

Капiтальний ремонт 
електромереж/електрощитових

бул.Р.Роллана,13-В.…….……50 тис.

610 000 грн. 655 000 грн.

Асфальтування територій

Капітальний ремонт асфальтового по-
криття вул. Міжнародна..……………..1440 тис.
Проїзд між будинками по бул. Р. Роллана, 9 
та бул. Р.Роллана, 11
Проїзд між будинками по вул. Зодчих, 64 
та вул. Зодчих, 62 та вул. Зодчих, 62-а
Проїзд вздовж будинку по вул. Жме-
ринська,  22 та вул. Жмеринська,  22-а

Асфальтування
Світлофор

Встановлено світлофор 
на вул. Жмеринська, 24  
біля центрального входу в парк Совки

Встановлено світлофор на перетині 
вул. Жмеринська та бульв. Ромена 
Роллана

Відновлено освітлення

Освітлено міжквартальний заїзд між 
будинками Ромена Ролана,14 та Якуба 
Коласа, 1-В та дитячий майданчик.

Світлофор Освітлення

ВИТРАТИ В МЕЖАХ ДЕПУТАТСЬКОГО ФОНДУ ТЕТЯНИ МЕЛІХОВОЇ «ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ»

Надано матеріальну допомогу 
малозабезпеченим мешканцям округу

150 000 грн.
(216 малозабезпечени громадян)

Придбано меблі для медичних закладів
 КП «Консультативно-діагностичний 

центр» Святошинського району м. Києва, 
філія №3, вул. Рикова, 2……….15100грн.

КП «Консультативно-діагностичний 
центр» Святошинського району м. Києва, 
філія №2, вул. Кучера, 5………..15000грн. 

Придбано шкільні парти та стільці 
для школи № 76

25 300 грн.

Придбано шкільні парти та стільці 
для школи № 222

12 375 грн.

Придбана учнівська дошка 
для школи № 253

15 800 грн.
Придбано меблі 
для дошкільного 

навчального закладу «Інтел»

13 160 грн.
(20 ліжок)

Придбано меблі 
для дошкільного навчального 

закладу № 669

12 760 грн.
(22 ліжка)

Придбано матраци для 
дошкільного навчального 

закладу «Довіра»

10 800 грн.
(20 ліжок)

Придбано меблі для 
дошкільного навчального 

закладу № 218

10 050 грн.

597 громадян на особистому прийомі 457 направлено депутатських звернень

52 проведено прийомів12 підготовлено проектів рішень

Обіцяла — виконала!

ЗВІТ

Придбано новорічні подарунки для 2423 учнів молодших класів 4 шкіл та дітей 
4 дошкільних навчальних закладів Святошинського району.

Встановлено вікна, придбано шкільні 
парти та стільці для школи № 215

28 296 грн.

Встановлено вікна у психіатричній лікарні 
ім. Павлова

12 811 грн.


