
Дегтярьова Лариса Вікторівна обрана депутатом Київської 
міської ради VIII скликання по 17-му виборчому округу 25 жовтня 
2015 року.

Обіймає посаду заступника голови постійної комісії Київської 
міської ради з питань житлово-комунального господарства та 
паливно-енергетичного комплексу. Окрім цього, є членом комісії 
для проведення конкурсу проектів з реалізації енергоефективних 
заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені 
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у 
кооперативних будинках.

За ініціативи Лариси Дегтярьової була створена громадська 
організація «Солідарність жінок», одним з напрямків роботи 
якої є:  утвердження принципів гендерної рівності, підвищення 
соціального статусу жінок в українському суспільстві, сприяння 
активізації участі жінок у громадсько-політичному житті, збільшення 
їх представництва в органах державної влади.
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Лариса Дегтярьова
РІЧНИЙ ЗВІТ ДЕПУТАТА КИЇВРАДИ ЗА 2018 РІК

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЗА ПЕРІОД: СІЧЕНЬ–ГРУДЕНЬ 2018 РОКУ

    
Шановні мешканці Дарницького району! Я вдячна, що Ви 
довірили мені представляти Ваші інтереси у Київській міській  

раді, а сьогодні я звітую перед Вами, щоб довести – Ваш голос не був 
марним. Реальні зміни відбуваються як у районі, так і в столиці загалом. 
Завдяки спільним зусиллям ми крок за кроком змінюємо наше місто на 
краще!

                                                              Щиро віддана Вам – 
Лариса Дегтярьова

“
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ПРИЙНЯТІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ:

Рішення №186/6842 (Про надання 
фінансової підтримки проведення 
першого капітального ремонту 
багатоквартирного будинку, в якому 
створено об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку)
Рішення №804/4868 (Про звернення 
Київської міської ради до Верховної 
ради України щодо внесення змін до 
законодавства України)
Рішення №393/4457 (Про звернення 
Київської міської ради до Кабінету 
Міністрів України щодо будівництва 
багаторівневої транспортної розв’язки 
на Харківській площі в місті Києві)
Рішення №689/3696 (Про надання 

запобігання насильству стосовно жінок і 
домашньому насильству та боротьбу із 
цими явищами»)
Рішення №27/3034 (Про надання 
статусу скверу земельній ділянці, що 
розташована по вул. Ревуцького, 36/2 у 
Дарницькому районі м. Києва )
Проект рішення Київської міської ради 
№838 (Про надання статусу скверу 
земельній ділянці біля будинку № 36/2 
по вул. Ревуцького у Дарницькому 
районі м. Києва)
Рішення №232/2454 (Про створення 
парку відпочинку на земельній ділянці в 
межах захисної смуги озера Лебедине 
в мікрорайоні № 6-А житлового масиву 
Позняки у Дарницькому районі м. 
Києва)

фінансової підтримки об›єднанням 
співвласників багатоквартирних 
будинків та житлово-будівельним 
кооперативам)
Рішення №512/4576 (Про організацію 
ресурсних центрів створення 
та функціонування об’єднань 
співвласників багатоквартирних 
будинків на базі комунального концерну 
«Центр комунального сервісу»)
Рішення №719/2881 (Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради від 22 
грудня 2016 року № 787/1791)
Рішення №718/2880 (Про звернення 
Київської міської ради до Верховної 
Ради України стосовно необхідності 
прийняття Закону України «Про 
ратифікацію Конвенції Ради Європи про 

РОБОТА У КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ

Кожного дня ми зіштовхуємося з проблемами які у прямому 
сенсі знаходяться під ногами. Мова йде про покриття на 

тротуарах та міжбудинкових дорогах. Уваги на цим ділянкам 
великі чиновники не приділяють, а ми з вами щодня ходимо 
ледь живими дорогами та тротуарами. Ставши депутатом я у 
першу чергу звернула увагу на покрашення комфорту життя 
кожного дарничанина, як з`ясувалося — дорожні покриття 

болюча для нас з вами тема. Ось вже третій рік поспіль ми 
доводимо до ладу прибудинкову територію, у тому числі й 
змінюємо асфальтне покриття. 2018 рік не став винятком, ми 
замінили та капітально відремонтували асфальтне покриття 
на прибудинкових територіях, міжквартальних переїздах. 
Для забезпечення нашої безпеки та безпеки наших дітей 
було встановлено лежачі полійцейські.

БЛАГОУСТРІЙ ДОРІГ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 
ФСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ 
ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ 
ТА ВНУТРІШНЬОКАРТАЛЬНИЙ 
ПЕРЕЇЗДІВ:
• вул. Ревуцького, 25
• вул. Ревуцького, 27
• вул. Ревуцького, 29
• вул. Ревуцького, 35
• вул. Тростянецька,2
• вул.А. Вербицького, 4, 6, 6-А

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТРОТУАРУ:

• вул.А. Вербицького, 8 - 16

ВСТАНОВЛЕНО ЛЕЖАЧІЙ 
ПОЛІЦЕЙСКИЙ:

• вул.А. Вербицького, 10
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МОДЕРНІЗАЦІЯ БУДИНКІВ  
Значна увага у роботі приділина 
ремонтам та покращенням стану 
житлового фонду нашого округу 

ЗРОБЛЕНО ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ 
СХОДОВИХ КЛУТИН:
• вул. Ревуцького, 25
• вул.А. Вербицького, 6-А
• вул.А. Вербицького, 14-В

ВІДРЕМОНТОВАНО ПІДЛОГУ 
У МІСЦЯХ ЗАГАЛЬНОГО 
КОРИСТУВАННЯ:
• вул. Ревуцького, 27
• вул. Ревуцького, 29
• вул. Ревуцького, 35

ЗАМІНЕНО ВХІДНІ ДВЕРІ:
• вул. Декабристів, 6-Б
• вул. О. Кошиця,4-А
• вул. Ревуцького, 29-А
• вул. Ревуцького, 29-Б

ЗАМІНЕНІ ЛІФТИ:
• вул. Ревуцького, 23
• вул. Ревуцького, 25
• вул. Ревуцького, 27

ЗАМІНЕНІ ВІКНА:
• вул. Ревуцького, 25

Створити комфортні умови життя для дарничан, це 
амбітна, але цілком реалістична задача. Звісно ж, не 

можливо змінити інфраструктуру району за один день, 
але можна маленькими кроками іти до великої мети. А 
почати треба з облаштування та модернізації будинків, 
при домових територій, внутрішньоквартальних проїздів, 

інфраструктури для дозвілля малечі та підлітків. Так, крок за 
кроком ми створимо місто нашої мрії — комфортне, затишне, 
європейське. Ось вже третій рік поспіль я, як депутат Київради 
прикладаю максимум зусиль, щоб наш район ставав кращім 
день за днем. Я щаслива, що небайдужими до покрашення 
життя у місті залишаєтесь і ви, дорогі сусіди.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОВЕДЕНО КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО,  
КАНАЛІЗАЦІЯ):
• вул. А. Вербицького, 9-Ж

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ 
КЛІТИН:
• С.Олійника, 7
• С.Олійника, 11
• С.Олійника, 13

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ 
ГРУП:
• вул. А. Вербицького, 4
• вул. А. Вербицького, 9-Ж
• вул. А. Вербицького, 10-А
• вул. Декабристів, 6
• вул. О.Кошиця, 4-А
• вул. С. Олійника, 11
• вул. Ревуцького, 27
• вул.Тростянецька, 2

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ:
• вул. А. Вербицького, 8-А
• вул. А. Вербицького, 14-Б
• вул. С. Олійника, 11
• вул. С. Олійника, 13
• вул. Ревуцького, 34
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БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ

Комфортне життя це порядок не лише вдома, але й навколо 
нього. Я прагну зробити життя комфортним для кожного, 

хто живе на окрузі, тому значну увагу приділяю балагоустрою 
прибудинкових територій та майданчикам між ними. За 
підтримки Київського міського голови ми встановлюємо дитячі та 

спортивні майданчики, проводимо реконструкцію стадіонів. За 
підтримки ініціативних громадян встановлюємо та ремонтуємо 
об›єкти та своїми силами. У 2018 році ми звели багато об›єктів 
інфраструктури для дозвілля дітей та підлітків та дорослих. 
Плануємо в такому ж темпі працювати й у 2019 році.

ПОРЯДОК БІЛЯ ДОМУ - КОМФОРТНЕ ЖИТТЯ ДЛЯ КОЖНОГО!

Наш Дарницький район забудовано 
багатоповерхівками, і кожному живуть 
сім›ї з дітлахами. Створення умов для 
дозвілля дітей дуже важлива задача 
в рамках благоустрою прибудинкових 
територій. Ми постійно тримаємо 
дитячі майданчики в належному 
стані, адже безпека наших діти — 
найголовніше! Також багато уваги 
приділяємо і встановленню нових 
дитячих майданчиків

ВСТАНОВЛЕНО СУЧАСНІ ДИТЯЧІ 
ІГРОВІ КОМПЛЕКСИ:

• вул. Ревуцького, 34
• вул. Декабристів, 6-Б
• вул. Ревуцького, 25
• вул. Архітектора Вербицького, 10-А

Також велику увагу приділено 
та облаштуванню місць для 
спортивного дозвілля молоді, 
встановлено спортивні майданчики та 
реконструйовано футбольні поля

МОДЕРНІЗАЦІЯ ФУТБОЛЬНИХ 
ПОЛІВ: 

• вул. Архітектора Вербицького, 6-А
• вул. О. Кошиця, 4

ВСТАНОВЛЕНО МАЙДАНЧИК ДЛЯ 
ЗАНЯТЬ ВОРКАУТОМ:

• вул. Архітектора Вербицького, 8

СТВОРЕНО СКВЕР:

• вул. Ревуцького, 36/2
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Я   — мама, тож, чудово розумію наскільки важлива турбота 
про інфраструктуру для підростаючого покоління. Столична 

влада докладає багато зусиль, щоб у нашому місті, постійно 
зростає, з`являлися нові садочки та школи. Але все ж таки, 
більшість закладів освіти, в яких навчаються наші діти, були 
збудовані ще у минулому столітті. На початку своєї каденції я 
пообіцяла собі зробити все можливе, щоб покращити умови 
навчання для наших дітей та онуків. Зробити садочки та школи 
зручними та безпечними. Раніше ремонти були здебільшого 
косметичні й виконувалися коштом благодійних внесків, тобто 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 
ФАСАДІВ, це в першу чергу 
безпека наших дітей, а також 
покрашення енергоефективності 
та зовнішньої привабливості 
дитячого  садочка. У 2018 році ми 
відремонтували фасади у
• ДНЗ № 704 
• ДНЗ № 719

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 
ПРИМІШЕНЬ був проведений у 
СЗШ №302

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 
ХАРЧОБЛОКУ підвищіть якість 
обслуговування маленьких киян.   
Минулого року харчоблок оновили 
у ДНЗ №250

поборів з батьків. Ставши депутаткою, я приклала багато зусиль, 
щоб зняти тягар ремонтів з гаманців батьків та перейти від 
косметичного «фарбування стін» до реальних справ у напрямку 
покращення умов навчання наших дітей. За моєї ініціативи та 
за підтримки Київського міського голови Віталія Кличка 
вже третій рік поспіль капітально ремонтуються покрівлі, 
утепляються фасади, замінюються вікна та радіатори 
опалення. І всі роботи виконуються виключно за бюджетні 
кошти, 2018 не став винятком, разом ми багато чого встигли 
зробили.

ПІДТРИМКА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
ЩИРА ТУРБОТА ПРО ДІТЕЙ - УСПІШНЕ МАЙБУТНЄ НАШОЇ ДЕРЖАВИ!

ЗАМІНА ВІКОН У ШКОЛАХ ТА 
САДОЧКАХ - вагомий крок на 
шляху до енергоефективності 
закладів освіти. У 2018 році нові 
вікна отримали
• ДНЗ №20
• ДНЗ №250
• СЗШ №302
• Гімназія «Діалог»

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ, 
ОБЛАШУВАННЯ ТІНЬОВИХ 
НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА 
СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ
було проведено у ДНЗ №719

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 
ПРИМІШЕНЬ був проведений у 
СЗШ №302

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 
ХАРЧОБЛОКУ підвищіть якість 
обслуговування маленьких киян. 
Минулого року оновили харчоблок у 
ДНЗ №250

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 
ОГОРОЖІ провели у Будинку 
дитячо-юнацької творчості 
«Дивосвіт»

НОВЕНЬКІ СПОРТИВНІ ЗАЛИ 
спонукатимуть хлопців та дівчат 
більше часу приділяти фізичній 
культрі та  спорту. Протягом року 
було капітально відремонтовано 
спортивні зали та допоміжні 
приміщення у 
• СЗШ № 302
• СЗШ № 266

СУЧАСНЕ ФУТБОЛЬНЕ ПОЛЕ ЗІ 
ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ у 2018 
році з`явилося у СЗШ № 266 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 
БАСЕЙНУ був проведений у 
Гімназії «ДІАЛОГ» 
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робити багато заходів для проведення спільно дозвілля 
дарничан. Благоустрій нашого району — важливо для 
комфортного проживання, але справжнє щастя, це коли друзі 
та сусіди збираються разом, спілкуються та ділиться гарними 
новинами. Саме для таких зустрічей ми облаштовуємо 
сквери, створюємо бесідки, встановлюємо та ремонтуємо 
лави, проводимо масові заходи.

Крім основної роботи на окрузі (зустріч з громадянами та 
допомога у розв›язанні нагальних питань, покращення 

стану будинків, прибудинкових територй та інше) я багато 
уваги приділяю організації корисного дозвілля для дарничан. 
Разом з командою ми організовуємо толоки, дворові та 
дитячі свята, конкурсні програми, творчі вечори та концерти. 
Я щаслива, що сусіди проводять час разом. І надалі обіцяю 
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