
 

ШЛАПАК
Алли Василівни 

за 2018 рік (Округ 74) 

Звіт про роботу депутата 



Звернення громадян

На постійній основі здійснюється випуск 
газети «Печерський вісник», де 
публікується як звіт депутата про 
виконану роботу та ініціативи депутата, 
так і заплановані заходи. 

Телефоном та 
соціальними мережами 

12 063 особи

Надання грошової матеріальної допомоги 
подано заяв 669
вже отримали допомогу 407 осіб



Київрада
Постійна участь у пленарних засіданнях та у роботі 

постійної комісії з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку

Підготовлено та подано понад 
570 депутатських звернень
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Cоціальний захист 
Акція «Здоровий зір» (спільно з мережею «Люксоптика»). 

Діагностика зору та виготовлення окулярів безкоштовно
Понад 1000 осіб пройшли діагностику 

642 рецепти
 прийнято

450 окулярів 
видано

Привітання з Великоднем 
872 особи

Привітання ветеранів, 
сімей УБД з Днем Перемоги 

250 осіб 



Проект «Народна інспекція якості»
Започатковано Проект «Народна інспекція якості» – соціальна 
ініціатива щодо інформування населення про надання послуг з 

утримання будинків і споруд та прибудинкової території 

Залучено вже понад 500 осіб 



Дозвілля печерян 

Військово-патріотичний захід 
«Я - патріот України» – понад 200 учнів

Міжнародний день захисту дітей – понад 1000 осіб

Конкурс малюнків до Дня матері
 «Мама найкраща у світі» – понад 200 осіб

Започатковані майстер-класи для дітей –  вже 
відвідали понад 120 осіб

На постійній основі організовуємо 
дозвілля людей старшого віку «Печерські вечори» 

 (охоплено понад 2500 осіб, організовано 16 заходів)



Капітальний ремонт житлових будинків

Капітальний ремонт сходових клітин у під’їздах житлових будинків 
15 будинків       36 під'їздів

Заміна вікон 
20 будинків     

47 
під'їздів

вул. Бастіонна, 5-А       вул. Звіринецька, 65       вул. Миколи Соловцова, 3 

вул. Михайла Бойчука, будинки № 11, 13-А, 15, 15-А, 16, 17-А, 21, 25-А, 34-А, 41 

вул. Німанська, будинки № 3, 6 

вул. Професора Підвисоцького,  будинки № 12, 12-а, 14, 19 , 18

219 
вікон



Заходи з благоустрою та озеленення 
прибудинкових територій

Видалення сухостійких та аварійних 
дерев, обрізування дерев, завезення 

грунту, посів газонів, підготовка місць 
для садіння кущів –

15 адрес, понад 70 тон грунту

Встановлення декоративної огорожі – 

4 будинки, понад 250 метрів

Капітальний ремонт облаштування 

ігрових/спортивних майданчиків – 2 адреси
 

Поточні ремонти спортивних та дитячих 

майданчиків – 20 адрес



Школи

Види робіт:

Школи на території округу 

Поточний ремонт внутрішніх 
приміщень

Поточний ремонт системи 
водопостачання (ремонт 

фільтруючої системи доочистки та 
знезараження води) в харчоблоці

Поточний ремонт фасаду та вхідної групи

SCHOOL

Капітальний ремонт шкільних 
стадіонів та спортивних майданчиків   



Види робіт:

ДНЗ

Капітальний ремонт:облаштування тіньових 
навісів, ігрових та спортивних майданчиків 
дошкільного навчального закладу

ДНЗ на території округу

Капітальний ремонт: благоустрій території ДНЗ


