
ЗВІТ 
про діяльність за

2019 рік

НАТАЛІЯ МАСЛОВА
депутат Київської міської ради VIII скликання
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матеріальну допомогу отримало

 370 мешканців округу

написано 300 
депутатських звернень

опрацьовано 500  
усних та письмових звернень

звернулось 500 громадян 
до громадської приймальні  

надано 200 
юридичних консультацій

проведено 24 
особистих прийомів
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Минулого року ми з вами добре 
попрацювали, аби наш рідний район 
став кращим та комфортнішим!  Зо-
крема, був проведений комплексний 
капітальний ремонт інженерних ме-
реж на проспекті Свободи, утеплен-
ня фасадів школи №242 та Навчаль-
но-реабілітаційного центру №6, 
розпочато масштабне будівництво 
метро на Виноградар, створений но-
вий сквер, проведено безліч ремонтів 
будинків. 

І це лише невеличкий перелік 
тих позитивних змін, що вже від-
булися у нашому районі. Для мене 
особисто надзвичайно важливо бути 

у постійному діалозі з Вами, чути 
Вашу думку та спільно з Вами роз-
вивати наш район далі. Саме з такою 
метою працюю я і моя команда, за для 
швидкого та професійного вирішення 
проблем громадян, підвищення рівня 
обізнаності, соціальної активності та 
саморозвитку. 

Дорогі друзі!

Ваша, Наталія Маслова
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Заміна вікон і дверей, ремонт вхідної групи

вул. Порика, 15-а
вул. Порика, 16
вул. Порика, 18
пр-т. Правди, 62-а
пр-т. Правди, 37

пр-т. Правди, 33
пр-т. Правди, 64-б
пр-т Свободи, 76
пр-т Свободи, 2

пр-т. Правди, 35
пр-т. Правди, 68-а
пр-т Свободи, 3
пр-т Свободи, 5

Ремонт Покрівлі

Дитячі та спортивні майданчики

ЖИТЛОВИЙ ФОНД
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пр-т. Правди, 62-а     (під’їзд 1, 2)
пр-т. Правди, 64        (під’їзд 5)
пр-т. Правди, 68-б    (під’їзд 2)
пр-т Свободи, 3         (під’їзд 5)
пр-т Свободи, 15-1   (під’їзд 6)
пр-т Свободи, 1/60   (під’їзд 5)

пр-т. Правди, 33
пр-т. Правди, 37
пр-т. Правди, 78
пр-т Свободи, 3-б

пр-т. Правди, 64
пр-т. Правди, 70-б
пр-т Свободи, 1/60
пр-т Свободи, 1-а
пр-т Свободи, 3
пр-т Свободи, 5

пр-т. Правди, 33

Капітальний ремонт ліфтів

Встановлення нових поштових скриньок

Забеспечення будівельними матеріалами

Ремонтні роботи електромереж / тепломереж
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пр-т. Правди, 62-а
пр-т. Правди, 64-в  
(Відділення швидкої 
допомоги)

Благоустрій

Заклади освіти округу

Асфальтування

пр-т Свободи, 1-а
пр-т Свободи, 3
пр-т Свободи, 3

Дитячий садок №25 
(Первоцвіт)
• будівельні матеріали

Дитячий садок №803 
(Ладусі)
• капітальний ремонт 

пральні 
• ремонт інженерних 

мереж, заміна 
радіаторів

Дитячий садок –  
Дивосвіт
• ремонт 

електромережі, 
електрощитових

Дитячий садок №763
• капітальний ремонт 

пральні
• капітальний ремонт 

покрівлі
• придбано пекарську 

шафу
Школа №242
• утеплення фасаду
• придбано пекарську 

шафу
Школа інтернат №6
• заміна вікон
• утеплення фасаду
• ремонт покрівлі 
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• Рівність жінок і чоловіків є фунда-
ментальним правом;

• Заборона дискримінації за озна-
ками статі, раси, етнічного або 
соціального походження, гене-
тичних особливостей, мови, ре-
лігії або переконань, політичних 
або інших поглядів, належності 
до національних меншин, май-
нового стану, місця народження, 
інвалідності та ін.;

• Сприяння рівній участь жінок і 
чоловіків у процесі прийняття 
рішень для демократичного су-
спільства;

• Подолання всякого роду стереоти-
пів і думок, що випливають з них;

• Врахування локальними і муніци-
пальними владами потреб жінок і 
чоловіків в рівній мірі;

• Ретельне планування викори-
стання коштів.

Київська міска рада  підтримала мій 
проект рішення про приєднання Києва  

до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків 
 у житті місцевих громад.

РОБОТА У КИЇВРАДІ

         
Приєднання до хартії передбачає 
протягом не більше ніж двох років: 

розробку та проведення програми 
для гендерної оцінки та враховуючи 

результати такої оцінки – 
затвердження плану дій для 
досягнення рівності в усіх 
установах і організаціях. План 
має передбачати конкретні цілі, 
терміни їх реалізації та засоби 
фінансування.

У Європі хартію прийняли 
більше 1700 муніципалітетів  

із 35 країн світу.

Хартія закріплює шість основних принципів:

Проект рішення було розроблено ще у 2018 році, і весь цей час йшла 
запекла боротьба за те, щоб рішення було підтримане та проголосоване 

депутатами Київради.
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ЖІНОЧЕ КРИЛО

У сквері «Правди» відкрила «Алею пам’яті загиблих жінок за свободу 
та Незалежність України». Разом з активістами висадили 14 декоративних 
яблунь, кожне з яких на весні буде квітнути в пам’ять про дівчат, які віддали 
саме дорогоцінне – своє життя за свободу і мир в Україні.

Гуманітарна допомога

Як голова ГО «Жіноче крило», вже 4 рік поспіль провожу збір речей для 
переселенців з зони АТО,  які перебувають, зокрема, у смт Мангуш, Мангуш-
ського р-ну та смт Очеретино, Ясинуватського р-ну, Донецької області. Дякую 
громаді Подільського району, за вашу гуманітарну допомогу, яку ви регулярно 
приносите до моєї приймальні! Збір продовжується!
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Ми рідко користуємось звичайною поштою. За звичай, у скринці знаходимо 
лише рахунки, або рекламу. Та кожній матусі буде дуже приємно отримати 
добру стару листівку, що нагадає їй, як сильно її люблять!

На День Матері організувала акцію «Мамо, я тебе люблю!», яка відбулася  
11 травня. Кожен міг написати листівку з побажаннями своїй матусі. А ми 
відправили їх звичайною поштою.

Завжди пам’ятайте про своїх матусь, і давайте казати їм «Я тебе люблю» 
якомога частіше!

День Матері
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БЛАГОДІЙНИЙ 
АУКЦІОН

IV Благодійний аукціон до Дня Cвятого Миколая, був проведений ГО 
«Жіноче Крило» для маленьких пацієнтів Дитячої поліклініки No 9, на закупівлю 
спеціалізованого реабілітаційного обладнання (бальнеоло- гічної медичної 
ванни та реабілітаційних спортивних брусів).

Традиційно, лотами на аукціоні були особисті речі відомих українців – 
Віталія Кличка, Ольги Цибульської, Потапа, Ірини Білик, Монатіка.
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Презентувала бальнеологічну вану Aquilon basic з підводним масажем 
високого тиску та бруси і сходи реабілітаційні, закуплені Громадською 
Організацією «Жіноче крило» на кошти, зібрані під час Благодійного аукціону 
до Дня Святого Миколая для дитячої поліклініці № 9 (філія № 2).

Чужих дітей не буває. Ми, усі дорослі, а не лише батькі своїх дітей, маємо 
забезпечити дітям здорове, впевнене дитинство. Такі прості та необхідні речі, 
як ванна для гідромасажу та тренажери у дитячій поліклініці мають бути в 
належному стані. І можна чекати що це хтось забезпечить – місто, держава, 
або просто добрий дядя, а можна брати і робити це самим!

Обладнання для поліклініки на Правди 64



КОНТАКТИ
г р о м а д с ь к о ї
п р и й м а л ь н і

Адреса:      просп. Правди, 33
Телефон:      (044) 228-06-80
Мобільний:    (073) 438-23-63

fb.com/maslova.natalii

n.v.maslova




