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Наталія Шульга народилася 21 травня 1960 року в місті Києві, Україна. 

Громадянка України. 

У 1982 році отримала вищу освіту у Київському державному університеті імені 

Т. Шевченка за спеціальністю «Біологія». 

У 1992 в Інституті молекулярної біології та генетики НАН України захистила 

дисертацію за спеціальністю «Молекулярна біологія». 

У 1997-1998 рр. успішно закінчила спеціальний екзекутивний курс із 

підприємництва (трансфер технологій) У The William E. Simon Graduate School 

of Business at the University of Rochester. 

Професійну кар’єру розпочала в 20 років дослідником в Інституті молекулярної 

біології і генетики НАН України. 

З 1992 по 2005 рік займалася науковими дослідженнями та викладанням базі 

Університету Рочестера, штат Нью-Йорк, США. 

З 2005-го по 2007-тий рік працювала на посаді віце-президента зі стратегічного 

планування та завідуючої кафедрою екології Національного університету 

«Києво-Могилянська академія». 

В 2007 році стала співзасновницею ГО «Український науковий клуб» і з того 

часу працює на посаді виконавчого директора. Є співавтором 3 базових законів 

України «Про вищу освіту» (2014) та «Про наукову та науково-технічну 

діяльність» (2015) та закону «Про освіту» (2017). 



 

З 2011 року працювала професором Національного педагогічного університету 

ім. М.П.Драгоманова. З 2015 року на посаді проректора зі стратегічного 

розвитку. У 2017 році працює на посаді заступника директора (міжнародні 

програми, дослідження та комунікації) Дипломатичної академії України імені 

Геннадія Удовенка при МЗС України. 

На позачергових виборах до Київської міської ради у 2014 році очолила список 

політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» та була обрана до складу КМР VII 

скликання. У 2015 році перемогла серед кандидатів до депутатів під час 

чергових виборів до Київської міської ради VIII скликання від політичної партії 

«Об’єднання «Самопоміч». З вересня 2018 року є членом депутатської групи 

«Київська команда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВСТУП 

 

Депутат Київської міської ради, що, відповідно до законодавства України, як 

представник інтересів територіальної громади, зобов'язаний виражати і 

захищати інтереси відповідної територіальної громади, виконувати їх 

доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь 

у здійсненні місцевого самоврядування та здійснюють: 

 

1. Прийом громадян та розгляд їх пропозицій, заяв, скарг;  

2. Вивчення, попередній розгляд і підготовку питань, контроль виконання 

рішень Київради та актів її виконавчого органу (Київської міської державної 

адміністрації), які належать до відання постійної комісії до якої обрано 

депутата. 

3. Роботу в інших органах Київської міської ради, робочих, експертних групах, 

інших органів до яких депутата може бути обрано, делеговано чи  призначено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Прийом громадян та розгляд їх пропозицій, заяв, скарг  

 

Протягом звітного періоду за для підтримки постійного зв’язку із виборцями та 

вчасного реагування на потреби й проблеми мешканців Дніпровського району, 

Наталією Шульгою, було проведено 10 прийомів громадян, індивідуальних та 

колективних зустрічей з мешканцями (особисто) та 140 прийомів її 

помічниками. Наталія Шульга активно спілкується з виборцями через сучасні 

засоби спілкування, як то е-пошта, FaceBook, Viber, WhatsUp. 

 

На основі отриманої від громадян і громадських організацій інформації, їх 

скарг і пропозицій, було направлено 66 депутатських звернень та запитів, 

адресованих до структурних підрозділів КМДА, районних у місті Києві 

державних адміністрацій, районних управлінь Національної поліції, 

комунальних підприємств, установ та організацій, з вимогами щодо усунення 

недоліків у міському адмініструванні, надання киянам якісних комунальних 

послуг, утримання в належному стані об’єктів житлового фонду та 

благоустрою, ефективного використання бюджетних коштів, вдосконалення та 

зміни існуючих правил і процедур, захисту прав та свобод учасників освітньої 

сфери. 

 

На основі постійних звернень громадян Наталією Іванівною було ініційовано 

включення до «Програми економічного і соціального розвитку на 2018-2020 

роки» ремонт асфальтового  покриття між квартального проїзду на 

прибудинковій території житлових будинків №1, 3, 3А на просп. Соборності.   

 

 

 

 

 

 



 

Напрями використання коштів Програми вирішення депутатами 

Київради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних 

програм та доручень виборців 

 

У межах «Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-

економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців 

на 2016-2019 роки» було надано 138 особам адресну матеріальну допомогу на 

загальну суму 260 510, 25 гривень.  

При цьому, використання коштів передбачених бюджетом міста на виконання 

передвиборчих програм та доручень виборців спрямовувалося депутатом 

здебільшого для забезпечення освітніх закладів. 

Так, зокрема,  з депутатського фонду закуплено: 

- Закупівля меблів для ДНЗ №591 – 85 062 грн; 

- Закупівля меблів для Київський клінічний госпіталь ветеранів війни – 

13 995 грн; 

- Закупівля посуду для ДНЗ № 409 – 13 283 грн; 

- Закупівля ліжок для ДНЗ № 409 – 19 040 грн; 

- Закупівля штучного трав'яного покриття для гімназії «Київська Русь» 

– 145 205, 86 грн; 

- Закупівля новорічних подарунків для ДНЗ № 409 – 7 495, 49 грн. 

Інформація для запису на депутатський прийом 

Адреса проведення депутатського прийому: вул. Хрещатик, 36, м. Київ 

Години проведення депутатських прийомів:  1-й та 3-й понеділок місяця, 

13:00-15:00. 

Телефон для довідок: (044) 338-58-78. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Вивчення, попередній розгляд і підготовка питань, контроль 

виконання рішень Київради та актів її виконавчого органу 

(Київської міської державної адміністрації), які належать до відання 

постійної комісії, до якої обрано депутата. 

 

Рішенням Київради, яким Наталію Шульгу було призначено секретарем 

постійної комісії КМР з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту. Депутат  

безпосередньо брала участь у 27 засіданнях постійної комісії Київради з питань 

освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту проведених у 2018 році. З матеріалами 

роботи комісій та всіма протоколами засідань всі охочі можуть детально 

ознайомитися на сайті Київради у відповідному розділі. 

Депутат постійно здійснював роботу з підрозділами Департаменту освіти, 

науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

державної адміністрації) для забезпечення 100% фінансування освітнього 

стандарту та системних змін у фінансуванні освіти в м. Київ.  

На засіданнях постійної комісії були розглянуті, погоджені та рекомендовані 

для розгляду на сесії Київської міської ради проекти рішення Київської міської 

ради: 

1. «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 

2019-2023 роки». Метою прийняття рішення є розширення сприятливих умов та 

можливостей для всебічного розвитку людини як особистості у відкритому 

освітньому просторі столиці, формування цінностей і ключових 

компетентностей необхідних для успішної самореалізації у житті, навчанні та 

праці. 

2. «Про затвердження міської цільової програми «Діти. Сім’я. Столиця на 2019-

2021 роки». Метою прийняття рішення є забезпечення оптимального 

функціонування цілісної системи захисту прав дітей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, дітей, які залишилися без батьківського піклування, 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до 

вимог Конвенції ООН про права дитини, створення умов для реалізації права 

http://kmr.gov.ua/uk/comisii/22/zasidannya


 

кожної дитини на виховання в сім’ї, реалізація у м. Києві нової системи 

сімейно-орієнтованого підходу у запобіганні соціальному сирітству та догляду 

за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, 

забезпечення нових підходів в роботі закладів для дітей-сиріт, які ґрунтуються 

на засадах індивідуального підходу з врахуванням найкращих інтересів дитини. 

3. «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт 

столиці на 2019-2012 роки». Метою прийняття рішення є створення необхідних 

умов для реалізації державних та міських програм в галузі фізичної культури і 

спорту та молодіжної політики щодо залучення всіх верст населення до 

активного способу життя, розвитку спорту вищих досягнень та фізичного 

здоров’я дітей та молоді, сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді, національно-патріотичного виховання молоді, а також організація 

відпочинку та оздоровлення дітей, на покращення їх здоров’я. 

Крім того, розглянуто та затверджено проекти рішень про надання 604 

земельних ділянок управлінням освіти для експлуатації та обслуговування 

навчальних закладів освіти. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Робота в інших органах Київської міської ради, робочих, 

експертних групах, інших органів до яких депутата може бути обрано, 

делеговано чи призначено. 

 

Депутат приймала участь у наступних робочих групах: 

- щодо доопрацювання проекту  розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Про внесення змін у 

додаток 3 до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 10 грудня 2010 року №1112 

“Про питання організації управління районами в місті Києві” , обговорення та 

вирішення ситуації, що склалася навколо колишнього табору «Промінь»  майно 

якого передано до сфери управління Деснянської районної у м. Києві державної 

адміністрації. 

- з доопрацювання проекту рішення  Київської міської ради  «Про вжиття 

невідкладних заходів щодо забезпечення 7 комунальними дошкільними 

закладами та 5 комунальними шкільними закладами мешканців в районі вулиць 

Глушкова, Касіяна, Якубовського, Вільямса, Трутенко, Васильківська 

Голосіївського району м. Києва»; 

- з будівництва загальноосвітніх навчальних закладів у 10 мікрорайоні 

житлового масиву «Осокорки», діл. 65,66 та  у 11-му мікрорайоні житлового 

масиву «Осокорки-Північні» на вул.С.Крушельницької Дарницького району 

міста Києва; 

- щодо напрацювання рішень про звільнення  ВНЗ «МАУП» приміщень 

закладів загальної середньої освіти у Голосіївському та Деснянському районів 

(Середня школа №319 ім. В. В. Лобановського та Школа І-ІІІ ступенів №248); 

- з  контролю за ремонтом спортивних залів у Середній школі №111 та 

Спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №302 Дарницького району міста Києва; 



 

- щодо перевірки завершення ремонтних робіт у навчально-виховному 

комплексі «Берегиня» у Дніпровському районі м. Києва. 

Депутат приймала участь у круглих столах на теми:   

- «Профілактика наркоманії серед  підлітків та молоді міста Києва»; 

- «Про ефективне використання спортивних споруд в Деснянському районі 

міста Києва»; 

Депутат опрацьовацювала 2 електронні петиції: 

- «Закрити школи м. Києва та Київської області на картин у зв’язку з 

епідеміологічною ситуацією»; 

- «Відновити навчання у фізико-математичному Ліцеї №142 за адресою м. Київ, 

пров. Політехнічний 2А» ЕП№7612. 

 

Поданий до розгляду ще у 2017 році проект рішення «Про надання статусу 

парку земельним ділянкам, що розташовані між будинками №№1, 1А, 1Б на 

вул. Юрія Шумського і пляжною зоною озера Тельбін у Дніпровському районі 

м. Києва» був прийнятий у жовтні 2018 року. 

 

Разом з іншими депутатами депутатської групи «Київська команда», Н.Шульга 

активно працювала над проектом рішення «Про особливості конкурсного 

надання в оренду майна територіальної громади міста Києва з метою 

розміщення приватних закладів освіти», яке було прийнято на пленарному 

засіданні Київської міської ради у жовтні 2018 року.  

 

За ініціативи Шульги Наталії Іванівни було включено до Рішення Київської 

міської ради «Про бюджету м. Києва на 2019 рік» пропозицію щодо виділення 

коштів для розробки технічної документації для реставрації з розширенням 

функції будівель Національного центру народної культури «Музей Івана 

Гончара». 

 



 

 

Пріоритети на 2019 рік 

Пріоритетними напрямками роботи депутата на 2019 рік залишаться саме 

стратегічні питання організації роботи Київради, КМДА та системні питання 

розвитку освітньої сфери і захисту прав громади.  

Особливо варто виокремити наступні: 

- Підтримка зв’язку з громадою, розвиток і підтримка місцевих ініціатив;  

- 100% фінансування освітнього стандарту; 

- Унеможливлення корупційних проявів в галузі освіти; 

- Розробка нової цільової програми наукового супроводу розвитку міста; 

- Вдосконалення механізмів розробки, затвердження та виконання міських 

цільових програм;  

- Робота в тимчасових контрольних комісіях, робочих та експертних групах. 

 


