Сусідська допомога

Громадська діяльність

Головним принципом нашої діяльності є взаєморозуміння та
взаємопідтримка сусідів-оболонців. Саме завдяки небайдужості
та активній життєвій позиції наших сусідів, ми впродовж більше
ніж 15-ти років допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує.
На сьогоднішній день - це тисячі пенсіонерів, ветеранів, інвалідів
та людей, які потрапили в складні життєві обставини.

Ми щиро вдячні кожному оболонцю за ініціативу, за
небайдужість, за звернення на яких ґрунтується робота депутата
та його приймальні. Саме Ви краще всіх знаєте проблеми свого
будинку, двору, мікрорайону, Ви знаєте кому з сусідів потрібна
допомога. Ви знаєте, що потрібно змінювати на Оболоні та в нашій
столиці.

Правова допомога

Робота депутата в Київській міській раді

179 громадян отримали фахову юридичну консультацію в юристів
Соціального Центру «Перспектива-Оболонь».

Завдяки активній громадській позиції оболонців Володимир Старовойт
ініціював та відстояв прийняття важливих рішень Київської міської ради:

Підтримка сусідів

Про надання статусу сквера земельній ділянці по проспекту
Оболонському, між будинками № 34Б та № 34Г в Оболонському районі
м. Києва, Рішення КМР №18/3025 від 14.09.2017;

353 оболонці отримали цільову матеріальну допомогу з депутатського
фонду, небюджетних коштів та по міській цільовій програмі «Турбота. На
зустріч киянам»;
за ініціативи ветеранських організацій та соціальних служб Оболонського
району 1381 наших сусідів отримали допомогу у вигляді продуктових наборів;
Щороку діти соціальних категорій, які навчаються в наших школах та
садочках отримують новорічні подарунки. В цьому році це 1018 діток.

Громадська діяльність
Робота громадської приймальні

Про надання статусу сквера земельній ділянці на вулиці Героїв Дніпра,
між будинками № 45 та № 51 в Оболонському районі м. Києва, Рішення КМР
№19/3026 від 14.09.2017;

Соціальний Центр «ПерспективаОболонь» це не лише місце спілкування
для сусідів та вирішення актуальних
проблем Оболоні. Для координації
громадського життя та місцевих ініціатив
тут постійно працює приймальня
депутата Володимира Старовойта.
До приймальні надійшло 518
колективних та особистих звернень;
Депутатом було проведено 24
особистих депутатських прийоми на
яких було прийнято 230 осіб;
445
Було
направлено
депутатських звернень та запитів;
Організовано 26 громадських
комісій щодо вирішення актуальних
проблем
житлових
будинків
та
навчальних
закладів
нашого
мікрорайону.

Про надання статусу сквера земельним ділянкам, між будинками
№ 24 на вулиці Озерній та № 35 на вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі
м. Києва, Рішення КМР №1299 від 28.11.2017;

Співпраця з громадськими
об’єднаннями

Про надання статусу сквера земельній ділянці по проспекту
Оболонському, між будинками № 28Б та № 28В в Оболонському районі
м. Києва, Рішення КМР №17/3024 від 14.09.2017;

Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів України
щодо внесення зміни до пункту 26 переліку видів діяльності та об’єктів, що
становлять підвищену екологічну небезпеку (ретрансляційні вишки мобільних
операторів), Рішення КМР №1061/2065 від 02.03.2017;
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011
року №242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м.Києві»
(Рішення про зменшення податку на землю для ОСББ та ЖБК), Рішення КМР
№15/3022 від 14.09.2017.

Ми щиро вдячні партнерським
організаціям за співпрацю та підтримку.
Дякуючи Вашій безкорисній праці,
люди, що потребують підтримки, не
залишаються без уваги.
Впродовж року ми продовжили
плідну співпрацю з:
Спілкою матерів «Сонячний промінь»;
Радою ветеранів Оболонського
району;
Координаційною радою волонтерів
Оболонського району;
Територіальним центром соціального
обслуговування
населення
Оболонського району;
Комітетом інвалідів війни та збройних
сил Оболонського району;
Фондом
інвалідів
Чорнобилю
Оболонського району;
Українською
спілкою
воїнів
Афганістану Оболонського району.
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Наша спільна робота
в 2017 році

Шановні сусіди!
Впродовж багатьох років ми згуртовуємося навколо
вирішення наболілих проблем нашої Оболоні. Разом ми
облаштовуємо наші під’їзди та двори, допомагаємо сусідам,
які потребують підтримки, приділяємо особливу увагу нашим
школам та дитячим садочкам, боремося з бездіяльністю
влади.
Дякую Вам за допомогу! Разом ми змогли в цьому році
зробити багато необхідного для наших сусідів. Впевнений,
що завдяки Вашій ініціативі та підтримці ми зробимо нашу
Оболонь кращою.
З вдячністю,			
Депутат Київради		

Володимир Старовойт

Наш рідний дім
Для кожного з нас дім - це наша фортеця, це місце, куди ми
повертаємося до рідних та близьких людей. Разом ми робимо
все, щоб наш дім був теплішим, чистішим та комфортнішим.
Ремонтні роботи в будинках та дворах
нашого мікрорайону в 2017 році:
вул. Героїв Дніпра, 27
- Капітальний ремонт зливостоку в будинку;
вул. Героїв Дніпра, 35
- Капітальний ремонт інженерних мереж в будинку;
вул. Героїв Дніпра, 49
- Капітальний ремонт покрівлі;
вул. Героїв Дніпра, 51
- Ремонт на перших поверхах у
під’їздах будинку;
вул. Героїв Дніпра, 63
- Заміна поштових скриньок у
під’їздах будинку;
- Встановлення паркових лавок
біля під’їздів;
вул. Героїв Дніпра, 32Г
- Ремонт на 1-му поверсі;
- Поточний ремонт покрівлі;
- Капітальний ремонт
інженерних мереж;
- Придбання дорожнього
знаку;
вул. Героїв Дніпра, 34А
- Придбання будівельних
матеріалів для ремонту в 5-му
та 6-му під’їздах будинку;
вул. Героїв Дніпра, 38В
- Відновлення зовнішнього
освітлення біля будинку;
вул. Героїв Дніпра, 38Д
- Ремонт вхідного ґанку;
пр-т Героїв Сталінграда, 39А
- Ремонт на 1-му поверсі
будинку в під’їзді №1;
пр-т Героїв Сталінграда, 39Б
- Ремонт системи
водопостачання у будинку;
пр-т Оболонський, 34
- Встановлення
металопластикових віконних
блоків у 5-му під’їзді будинку;

Наш рідний дім
пр-т Оболонський, 34А
- Капітальний ремонт покрівлі;
пр-т Оболонський, 34Г
- Капітальний ремонт
інженерних мереж;
пр-т Оболонський, 36
- Встановлення паркових лавок
біля під’їздів;
пр-т Оболонський, 40
- Ремонт на 1-му поверсі
будинку в під’їздах № 3, 4, 5;
- Ремонт вхідної групи в під’їзді №1;
- Капітальний ремонт зливостоку;
- Капітальний ремонт
інженерних мереж;
- Озеленення прибудинкової
території будинку;
пр-т Оболонський, 49
- Капітальний ремонт фасаду;
пр-т Оболонський, 34/1
- Капітальний ремонт фасаду;
пр-т Оболонський, 34Б
- Ремонт на 1-му поверсі;
пр-т Оболонський, 36А
- Придбання плитки для ремонту
на 1-му поверсі в 4-му під’їзді;
- Капітальний ремонт
інженерних мереж;
- Заміна поштових скриньок у
4-му під’їзді;
- Озеленення прибудинкової
території;
пр-т Оболонський, 38А
- Капітальний ремонт вхідної
групи в під’їзді №3;
вул. Озерна, 16
- Капітальний ремонт
інженерних мереж;
вул. Озерна, 20
- Демонтаж бетонних плит над
входом у 6-й під’їзд;
вул. Озерна, 24
- Капітальний ремонт інженерних
мереж;
вул. Озерна, 30/51
- Заміна поштових скриньок в
під’їздах №3 та №5.
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Наші діти
Дитячі садочки та школи - це місця, де закладаються
основи майбутнього наших дітей. Тут працюють талановиті
колективи вчителів, вихователів та технічних працівників.
Разом ми робимо все, щоб створити найкращі умови для
роботи педагогів, навчання та всебічного розвитку юних кияноболонців.
Ремонтні роботи в навчальних закладах
нашого мікрорайону в 2017 році
НВК Гімназія «Потенціал»
- Капітальний ремонт 		
спортивної зали;
НВК №240 «Соціум»
- Капітальний ремонт інженерних
мереж;
- Ремонт класного кабінету для
5В класу;
Спеціалізована школа №20
- Облаштування сучасного
покриття на ігровому
майданчику;
Спеціалізована школа №328
- Заміна вікон;
Школа-садок «Ластівка»
- Капітальний ремонт інженерних
мереж;
- Заміна вікон;
- Придбання комп’ютерної
техніки;
Школа-садок «Турбота»
- Ремонт підлоги в коридорах;
- Заміна вікон;
- Облаштування спортивного
майданчика;
Дитячий садок №614
- Заміна вікон;

Наші діти
Дитячий садок №668
- Заміна вікон;
- Ремонт санітарних вузлів в
ясельній групі;
- Заміна радіаторів опалення в
ясельній групі;
Дитячий оздоровчо-екологічний
центр
- Капітальний ремонт приміщень;
- Заміна вікон;
Відділення реабілітації дітей
з ДЦП Оболонського району
- Придбання меблів;
- Придбання офісної техніки
(МФУ);
Спілка матерів «Сонячний 		
промінь»
- Облаштування зони відпочинку
для дітей;
- Ремонт освітлення приміщень;
Соціальне партнерство з
школами і дитячими садочками
нашого мікрорайону
Реалізація проекту адаптації
першокласників «Давайте
знайомитися! Я маленький
Киянин!»;
Організація заходів по
збереженню пам’яті про учасників
Другої світової війни та учасників
АТО;
Організація благодійних ярмарків
у навчальних закладах нашого
мікрорайону;
Участь у проведені конференцій,
конкурсів, семінарів та святкових
заходів у школах нашого
мікрорайону.
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