
Сьогодні життя навколо нас змінюється! Завтра воно 
однозначно має бути кращим, бо ми з Вами того варті! Варто 
підвести підсумки, і узагальнити, що вдалося зробити!

Векторний напрям у роботі досить різноплановий. 
Намагаюсь жодної справи, жодного звернення не залишити 
без уваги. Шановні мешканці, саме Ви мотивуєте мене 
створювати кращі умови життя для всіх, головну увагу 
приділяючи найважливішим питанням, проблемам які Вас 
турбують.

День за днем ми з Вами сумлінно йдемо до спільної  
мети – «Покращення умов життя нашого району та міста». 
Тільки кропітка щоденна праця, чітко вибудувана система у 
роботі та Ваша підтримка дозволяють пришвидчувати процес 
розвитку Дарницького району.

ПРИСУТНІСТЬ НА
ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ

ПРИСУТНІСТЬ НА ЗАСІДАННЯХ 
ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

ПРИЙНЯТІ
РІШЕННЯ КИЇВРАДИ

ПРИСУТНІСТЬ НА ЗАСІДАННЯХ КОМІСІЇ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КОНКУРСНОЇ ПРОГРАМИ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПРОЕКТІВ «70/30»

НАПРАВЛЕНО  
ДЕПУТАТСЬКИХ ЗВЕРНЕНЬ

ГРОМАДЯН ЗВЕРНУЛИСЯ ДО
ГРОМАДСЬКОЇ ПРИЙМАЛЬНІ

ОБЛАШТОВАНО
СКВЕР

ПІДГОТОВЛЕНО ПРОЕКТІВ 
РІШЕНЬ КИЇВРАДИ

ГРОМАДЯН, ЯКІ ОТРИМАЛИ
МАТЕРІАЛЬНУ ДОПОМОГУ

БУДИНКІВ, ДЕ 
ВІДРЕМОНТОВАНО ПІД’ЇЗДИ 

ПРОВЕДЕНО РЕКОНСТРУКЦІЮ 
БЮВЕТУ ПИТНОЇ ВОДИ 

БУДИНКИ, ДЕ ЗАМІНЕНИЙ ЛІНОЛІУМ 
У МІСЦЯХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВННЯ

БУДИНКИ, ДЕ 
ВІДРЕМОНТОВАНО ПОКРІВЛЮ 

БУДИНКІВ, ДЕ ЗАМІНЕНІ ВІКНА 
НА СУЧАСНІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ У 
МІСЦЯХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВННЯ

БУДИНКІВ, ДЕ УТЕПЛЕНІ 
ТОРЦЕВІ СТІНИ 

ВІДРЕМОНТОВАНО  
АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ 

ВСТАНОВЛЕНО ДЕРЕВ’ЯНИХ СТОВПЧИКІВ 
ДЛЯ ОБМЕЖЕННЯ ПАРКУВАННЯ 

БУДИНКИ, ДЕ ВІДРЕМОНТОВАНО 
ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ 

БУДИНКИ, ДЕ ВСТАНОВЛЕНІ 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕПЛОВІ ПУНКТИ

БУДИНОК, ДЕ ВІДРЕМОНТОВАНО
ЕЛЕКТРОЩИТОВІ

ВСТАНОВЛЕНО НОВИХ ДИТЯЧИХ 
ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ

ЧОРНОЗЕМУ ЗАВЕЗЕНО 
НА ЗЕЛЕНІ ЗОНИ 

БУДИНКИ, ДЕ ВСТАНОВЛЕНО 
СУЧАСНЕ ОСВІТЛЕННЯ МІСЦЬ 
ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ 

БУДИНКІВ, ДЕ 
ВСТАНОВЛЕНО НОВІ ЛІФТИ

БУДИНОК, ДЕ ЗАМІНЕНІ 
КОРОБА ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ

ВСТАНОВЛЕНО НОВИХ  
СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ 

ВСТАНОВЛЕНО
«ЛЕЖАЧИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ» 

БУДИНКІВ, ДЕ ВСТАНОВЛЕНІ 
ДОШКИ ОГОЛОШЕНЬ 
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Шановні дарничани! 
Від щирого серця хочу подякувати Вам за підтримку та 
довіру, побажати усім нам невпинного руху вперед, успішного 
здійснення всіх планів та задумів, для розвитку та процвітання 
нашого району.

Щиро Ваша Лариса Дегтярьова

ЛАРИСА ДЕГТЯРЬОВА
РІЧНИЙ ЗВІТ ДЕПУТАТА КИЇВРАДИ ЗА 2017 РІК

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЗА ПЕРІОД: СІЧЕНЬ – ГРУДЕНЬ 2017 РОКУ



 ЗВІТ ДЕПУТАТА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛАРИСИ ДЕГТЯРЬОВОЇ2

НА КОНТРОЛІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
ЗАМІНЕНО ВІКНА НА СУЧАСНІ
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗА АДРЕСАМИ:
● вул. Вербицького, 4 (4-5 під’їзди);
● вул. Вербицького, 4-А (1-5 під’їзди);
● вул. Вербицького, 6-А (1-6 під’їзди);
● вул. Вербицького, 8 (1-5 під’їзди);
● вул. Вербицького, 8-А (1-5 під’їзди);
● вул. Вербицького, 10-А (3-6 під’їзди);
● вул. Вербицького, 12 (1-5 під’їзди);
● вул. Вербицького, 14-В (4 під’їзд);
● вул. Ревуцького, 25 (1-7 під’їзди);
● вул. Ревуцького, 27 (1-4 під’їзди);
● вул. Ревуцького, 35 (1-7 під’їзди).

Житловий фонд у Дарницькому районі, а саме 17-го 
виборчого округу безжалісно експлуатувався понад  

30 років. Під’їзди, дахи, тепломережі будинків знаходяться 
у вкрай занедбаному стані. Зовнішній вигляд міжсходових  
клітин – це проблема, що турбує всіх мешканців будинку. 
Зношеність тепломереж стає причиною подачі тепла до квартир. 

А дах, що тече, є проблемою мешканців останніх поверхів, 
кожного разу під час міжсезонних дощів вони повинні рятувати 
свої помешкання від затікань. Проблеми у кожного особисті, 
але складаються в одну загальну мету – навести лад у будинках.
Так, на численні звернення громадян, та за мого сприяння у 
2017 році виконано ряд робіт у будинках:

ПРОВЕДЕНО УТЕПЛЕННЯ 
ТОРЦЕВИХ СТІН У БУДИНКАХ:
● вул. Вербицького, 14-В;
● вул. Ревуцького, 21;
● вул. Ревуцького, 23;
● вул. Ревуцького, 29-А;
● вул. Ревуцького, 29-Б;
● вул. Ревуцького, 34;
● вул. Ревуцького, 36/2;
● вул. Олійника, 11;
● вул. Кошиця, 4.

ВСТАНОВЛЕНІ ІТП (ІНДИВІДУАЛЬНІ 
ТЕПЛОВІ ПУНКТИ) У БУДИНКАХ  
ЗА АДРЕСАМИ:
● вул. Ревуцького, 21; 
● вул. Ревуцького, 29; 
● вул. Вербицького, 9-Ж;
● вул. Вербицького, 9-Г. 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРИЙНЯТО 5 РІШЕНЬ КИЇВРАДИ:
● Рішення № 689/3696 (Про надання 
фінансової підтримки об›єднанням 
співвласників багатоквартирних будинків 
та житлово-будівельним кооперативам).
● 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 
запобігання насильству стосовно жінок 
і домашньому насильству та боротьбу із 

ради до Кабінету Міністрів України щодо 
будівництва багаторівневої транспортної 
розв’язки на Харківській площі в місті 
Києві).
● Проект рішення Київської міської ради  
№ 2943 (Про організацію ресурсних 
центрів створення та функціонування 
об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків на базі комунального концерну 
«Центр комунального сервісу»).
● Проект рішення Київської міської ради 
№ 838 (Про надання статусу скверу 
земельній ділянці біля будинку № 36/2 по 
вул. Ревуцького у Дарницькому районі м. 
Києва).

цими явищами»).
● Рішення № 27/3034 (Про надання 
статусу скверу земельній ділянці, що 
розташована по вул. Ревуцького, 36/2 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).

ПІДГОТОВЛЕНО 3 ПРОЕКТИ РІШЕНЬ 
КИЇРАДИ:
● Проект рішення Київської міської ради 
№ 334 (Про звернення Київської міської 

РОБОТА У КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ
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РЕМОНТ ПІД’ЇЗДІВ

РЕМОНТ ПОКРІВЛІ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

ОСНАЩЕННЯ БУДИНКІВ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ 
КЛІТИН ПРОВЕДЕНО ЗА АДРЕСАМИ:
● вул. Олійника, 7 (1-2 під’їзди);
● вул. Олійника, 11 (1-2 під’їзди);
● вул. Олійника, 13 (1-2 під’їзди).

ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ
КЛІТИН ПРОВЕДЕНО ЗА АДРЕСАМИ:
● вул. Вербицького, 6-А (1-3 під’їзди);
● вул. Вербицького, 14-В (1, 5 під’їзди);
● вул. Ревуцького, 21;
● вул. Ревуцького, 23.

ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ 
ПРОВЕДЕНО У БУДИНКАХ:
● вул. Вербицького, 10-А;
● вул. Ревуцького, 35.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОСВІТЛЕННЯ У 
ПІД’ЇЗДАХ ВИКОНАНО У БУДИНКАХ ЗА 
АДРЕСАМИ:
● вул. Кошиця, 7;
● вул. Ревуцького, 29;
● вул. Ревуцького, 35.

ДОШКИ ОГОЛОШЕНЬ ВСТАНОВЛЕНО
У БУДИНКАХ ЗА АДРЕСАМИ:
● вул. Ревуцького, 21;
● вул. Ревуцького, 27 (1-7 під’їзди);
● вул. Ревуцького, 29 (1-7 під’їзди);
● вул. Ревуцького, 34-А (1 під’їзд);
● вул. Ревуцького, 35 (1-7 під’їзди);
● вул. Ревуцького, 36/2 (1-4 під’їзди);
● вул. Олійника, 7 (1-2 під’їзди);
● вул. Олійника, 11 (1-2 під’їзди);
● вул. Олійника, 13 (1-2 під’їзди);
● вул. Декабристів, 6 (1-6 під’їзди).

ЗАМІНЕНО ЛІНОЛЕУМ У МІСЦЯХ 
ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ:
● вул. Ревуцького, 21;
● вул. Олійника, 7 (1-2 під’їзди);
● вул. Олійника, 11 (1-2 під’їзди);
● вул. Олійника, 13 (1-2 під’їзди).

ВСТАНОВЛЕНІ НОВІ ЛІФТИ:
● вул. Ревуцького, 21 (вант.);
● вул. Ревуцького, 23 (вант.);
● вул. Ревуцького, 25 (3 під’їзд, пас.);
● вул. Ревуцького, 29 (1 під’їзд, пас.);
● вул. Вербицького, 4 (3 під’їзд, пас.).

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 
ЕЛЕКТРОЩИТОВОЇ:
● вул. Ревуцького, 29.

ЗАМІНЕНІ КОРОБА ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ:
● вул. Ревуцького, 35.

ЗАКУПЛЕНО ІНСТРУМЕНТИ  
ТА ІНВЕНТАР ДЛЯ:
● КП «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду 
Дарницького району»;
● ЖЕД 202;
● ЖЕД 204;
● ОСББ «Ревуцького 27».

РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ 
ВИКОНАНО У БУДИНКАХ:
● вул. Вербицького, 14-В;
● вул. Ревуцького, 29;
● вул. Ревуцького, 35.
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Проходячи вулицями нашого мікро-
району, перед очима постає досить 

неприваблива картина: залізо-бетонні 
дитячі майданчики, незручні лавочки, 
розбиті плити пішохідних доріжок, 
напівпусті занедбані прибудинкові 
території. Про естетичну насолоду для 
очей та душі немає і мови... Душа болить 
коли бачиш на цих «горе-майданчиках» 
наших з Вами дітей!!!! В які ігри вони 
можуть грати на цих місцях дитячого 
відпочинку?

Маю мрію та бажання, а головне докладу 
максимум зусиль, щоб допомогти 
мешканцям облаштувати прибудинкові 
території, облаштувати дітям ігрові 
комплекси, спортивні майданчики, де 
маленькі мешканці мікрорайону зможуть 
грати, а головне – граючи загартовувати 
своє здоров’я!
«Ні – зубожілим, застарілим, залізо-
бетонним дитячим майданчикам!» 
«Так – яскравим, сучасним та безпечним 
ігровим дитячим комплексам!»

БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ

Ми кожного дня випробовуємо себе у різних життєвих 
ситуаціях. Наші дороги є одним із таких випробовувань. 

І якщо центральні дороги періодично ремонтують, то 
міжквартальні та міжбудинкові проїзди знаходяться у вкрай 
проблематичному стані. Майже щодня інспектуємо ділянки 
доріг у нашому окрузі і розуміємо, що частина доріг є не просто 

На численні звернення мешканців, 
було прийнято рішення – ділянку 
дороги по вул. Тростянецька 2 та вул. 

На мої депутатські звернення, згідно 
доручень мешканців, розпорядженням ме-
ра Києва Віталія Кличко, за 2017 рік було 
проведено роботи з капітального ремонту 
асфальтового покриття міжбудинкових 
проїздів біля будинків: 
● вул. Ревуцького, 36/2;
● вул. Вербицького, 8;
● вул. Вербицького, 10;
● вул. Вербицького, 10-А;
● вул. Вербицького, 12;
● вул. Вербицького, 14;
● вул. Вербицького, 16.

Вербицького, 3 (біля Свято-Ольгинської 
церкви) зробити більш безпечною! На 
моє депутатське звернення, працівники 

КП»Київдорсервіс» встановили «лежачі» 
поліцейські та дорожні знаки обмежуючі 
швидкість руху автотранспорту!

небезпечною для всіх учасників дорожнього руху, а вкрай 
загрозливою для їх життя. Якщо під час руху, хтось забарився, 
наслідки важко уявити!!!
Автобусні, трамвайні зупинки, наземні переходи – все це разом, 
потребує невідкадного ремонту!!! Тому ініціюю вирішення 
питання благоустрою доріг.

БЛАГОУСТРІЙ ДОРІГ

НЕБЕЗПЕЧНІ ДІЛЯНКИ ДОРОГИ

ПІД КОНТРОЛЕМ АСФАЛЬТУВАННЯ
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КОРИСНІ СПРАВИ – ГАРНІ ЕМОЦІЇ

КИЄВУ ЗЕЛЕНИМ БУТИ!

ВСТАНОВЛЕНО ДИТЯЧІ 
МАЙДАНЧИКИ БІЛЯ 
БУДИНКІВ:
● вул. Вербицького, 8;
● вул. Вербицького, 9-Ж;
● вул. Вербицького, 14;
● вул. Вербицького, 14-А;
● вул. Вербицького, 14-Б;
● вул. Ревуцького, 27;
● вул. Ревуцького, 35;
● вул. Тростянецька, 2;
● вул. Кошиця, 4-А.

ВСТАНОВЛЕНО СПОРТИВНІ 
МАЙДАНЧИКИ БІЛЯ 
БУДИНКІВ:
● вул. Тростянецька, 2; 
● вул. Ревуцького, 29;
● вул. Олійника, 7.

ТЕРИТОРІЯ НАСТІЛЬНИХ ІГОР
Біля будинку по вулиці 
Ревуцького 27, кожного дня 
збираються чоловіки та 
грають у шахи. Такий собі 

«міні-шаховий клуб». 
Виникла ідея зробити їх 
відпочинок комфортним. 
Досить у рекордні строки 
ми побудували будиночок 
для наших шахістів. Щиро 
віримо, що наш подарунок 
сподобається мешканцям. 
Під затишним дахом будуть 
з покоління у покоління 
передаватись секрети шахової 
майстерності.

На численні звернення громадян, біля 
будинків на Вербицького, 12 та 14 
було сворено новий сквер! Прокладені 
доріжки, висаджені дерева, квіти та кущі, 
встановлені зручні лавки для відпочинку. 
І головне, збудовано фонтан, що буде 
милувати око, а у спекотні дні влітку від 
нього віятиме прохолодою.
Для великого міста, відкриття скверу, 
може і не дуже значна подія, а для 
мешканців Харківського массиву – це 
грандіозне свято!
Відкриття скверу проходило у цікавому 
форматі, керівництво Київської міської 
державної адміністрації, Дарницької райо- 
нної в місті Києві державної адміністрації, 
КО «Київзеленбуд», КП УЗН Дарницького 
району м. Києва, КП «Керуюча компанія 
Дарницького району м. Києва» не просто 

були почесними гостями, а разом з 
активними мешканцями нашого мікро-
району висадили неймовірної краси 
блакитні ялинки!

ШАНУЄМО НАШИХ ГЕРОЇВ!
У Парку імені воїнів-інтернаціоналістів, 
улюбленому місці відпочинку дарничан, 
до 25-річчя його створення, проведено 
капітальний ремонт пішохідних доріжок.

ПІДТРИМКА ОДНОДУМЦІВ
Отримав підтримку мій проект рішення 
«Про надання статусу скверу земельній 
ділянці, що розташована по вул. 
Ревуцького, 36/2 у Дарницькому районі 
м. Києва». А це значить, що у 2018 році на 
Харківському масиві з’явиться ще один 
зелений, доглянутий острівець природи!
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БЕЗПЕКА ГРОМАДЯН

МИ ТЕ, ЩО МИ П’ЄМО

ТОЛОКИ ТА АКЦІЇ «ЧИСТІ ЧЕТВЕРГИ»
Завдяки дружній співпраці моєї команди, 
активних мешканців було покращено 
прибудинкову територію для мешканців 
будин-ків по вул. Вербицького 4, 14. 
На численні звернення мешкан-ців 
будинків № 34 та 34-А по вул. Ревуцького, 
працівники моєї громадької приймальні 
разом з жителями встановили зручні 
лави для відпочику, а також стовпчики, 
які унеможливлюють паркування 
автомобілів на зеленій зоні.
Разом з активними мешканцями будинку 
по вул. Ревуцького, 27 створили клумбу з 
квітів у їхньому дворі.

ТАКОЖ ПРОВЕДЕНІ ТОЛОКИ СПІЛЬНО  
З МЕШКАНЦЯМИ ЗА АДРЕСАМИ:
● вул. Вербицького, 4;
● вул. Вербицького, 14-Б;
● навколо озера Лебедине.

За моїм зверненням 
до СВКП «Київвод-
фонд», щодо капіта- 
льного ремонту бю-
ветного комплексу 
по вул. Вербицького, 
10 проведено ремонт 
комплексу та заміну 
фільтрів очищення 
води. 
Тепер вода у бю-
веті відповідає усім 
державним санітар-
ним нормам. 

На вимоги громадян щодо небезпечного 
стану центрального теплового пункту 

по вул. Вербицького 14-Д звернулася 
до КП «Києвтеплоенерго», яке провело 

тимчасове консервування приміщення до 
вирішення питання реконструкції ЦТП. 
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Чисельність мешканців Дарницького району з кожним роком 
збільшується. Моніторинги кількості бажаючих відвідувати 

ДНЗ показали, що садочки на сьогоднішній день перевантажені. 
Так, звісно, ситуацію намагаються покращити, за рахунок зведення 
нових дошкільних установ. 
Будувати нові заклади, звичайно потрібно, але не менш 
важливо утримувати діючі в належному стані! Школи та дитячі 
садочки мають такі ж потреби, що і житловий фонд. Введені в 
експлуатацію 30 років тому, потребують глобальних ремонтних 

СЗШ № 266 (ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО, 14-Г):
У школі, проведено капітальний 
ремонт: термосанація, заміна 
радіаторів опалення, заміна вікон на 
енергозберігаючі, ремонт покрівлі, 
ремонти класів та приміщень школи, 
ремонт актової зали, на суму понад  
22 млн. гривень. 

СЗШ № 302 (ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 8-А):
Виконані роботи по ремонту сходів та 
заміні кахельної плитки центрального 
входу. 
Для внутрішніх робіт, на прохання 
батьківського комітету школи, закупили 
та передали 90л різнокольорової фарби. 
Тривають роботи з капітального ремонту 
двох спортивних залів, на що у 2017 році, 
спрямовано понад 7 млн. гривень.

ГІМНАЗІЯ «ДІАЛОГ» (ВУЛ. КОШИЦЯ, 6):
Проводяться роботи з реконструкції 
басейну, в якому встановлюється 
найсучасніше обладнання з вентиляції 
повітря та очищення води. Виділено понад 
17 млн. гривень на його реконструкцію.

ДНЗ № 719 (ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 8-Б):
Виконуються роботи з комплексної 
термосанації дошкільного навчального 
закладу. У 2018 році планується її 
завершення. Виділено 9 млн. гривень. 
З них у 2017 році понад 3 млн. гривень. 
Взимку дітям буде значно тепліше!

робіт, а саме: ремонт покрівлі, термосанація (утеплення), заміна 
вікон та радіаторів опалення. 
За десятки років свого існування, в приміщеннях проводились 
косметичні ремонти тільки за рахунок благодійних внесків 
батьків. 
У 2017 році за моєї ініціативи, завдяки міський програмі мера 
Києва Віталія Кличка, на Ваші численні звернення було виконано 
ряд робіт, за кошти бюджету м. Києва, досить маштабного 
характеру, а саме:

ДНЗ № 704 (ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 30-А):
● відремонтовано приміщення групи для 
дітей з особливими потребами;
● вирішено питання по придбанню 
прибору для діагностики і лікування 
косоокості, «Синоптофор СІНФ-1», 

вкрай необхідного для корекції зору 
малят;
● встановлено нові енергозберігаючі у 
групах;
● виділено кошти на розробку проекту 
термосанації садочка. 

ПІДТРИМКА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

ПІКЛУВАННЯ ПРО ПІДРОСТАЮЧЕ ПОКОЛІННЯ – НАШ ГОЛОВНИЙ ОБОВ’ЯЗОК!
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МЕДИЧНА ГАЛУЗЬ ПОТРЕБУЄ УВАГИ

РАЗОМ РОБИМО ЖИТТЯ КРАЩИМ
«ТЕРИТОРІЯ ДИТИНСТВА»
Провели дитячі свята на облаш-
тованих дитячих майданчиках 
по вул. Вербицького, 14 та 14-А,  
Ревуцького 27, Тростянецька, 2 
«Територія дитинства» – май- 
данчик інформаційно-навчаль-
них стендів, де дитина у ігровій 

формі ознайомиться з пра- 
вилами поведінки у громад-
ських місцях. Дорослі діти 
зможуть прочитати, а малеча, 
на прикладі піктограм, ознайо-
миться з основними правилами 
поведінки у громадських міс-
цях, та поміряти свій зріст.

ЛЯЛЬКА-МОТАНКА –  
ОБЕРІГ ЛЮДСЬКОЇ ДОЛІ
Протягом двох місяців у школі  
№ 266 тривав конкурс з виго-
товлення «ляльки-мотанки». 
Головною нагородою для усіх 
учасників конкурсу стала по- 
дорож-екскурсія до етногра- 
фічного комплексу. «Українське 
село», де діти передали до 
музею свої вироби-ляльки.

АЛЕЯ ВИПУСКНИКІВ
Київ – місто каштанів. Разом 
з учнями 8-10 класів шкіл  
№ 302, № 266 і Гімназії  
«Діалог», на території шкіл, 
висадили рожеві каштани. Ці 
прекрасні дерева – символ міста 
Києва, завдяки піклуванню 
школярів, стануть окрасою 
Дарницького району, а також 
започаткують добру традицію 
у нашому місті – висадження 

«Алеї випускників» біля кожної 
школи!

КОРИСНЕ ДОЗВІЛЛЯ

та поцікавитись, що нас з Вами турбує, що зробить наше життя 
більш яскравим та насиченим, що стане корисним для нашого 
майбутнього. Відповіді на ці запитання отримую у ході наших з 
Вами зустрічей. 
Відчуваю, питання корисного дозвілля, для мешканців стоїть 
дуже гостро. Тому і докладаю максимум зусиль у організації 
відпочинку мешканців нашого мікрорайону.

Діти люблять цікаво грати. А якщо навчатись, то в ігровій 
формі. Все більше молоді піклується про власне здоров’я. 

Здоровий спосіб життя сьогодні – це щасливе майбутнє завтра. 
А дорослі поважного віку, цінують корисний відпочинок, під час 
якого вони мають можливість потренувати свої інтелектуальні 
здібності.
Сьогодні, коли життя має такий шалений темп, варто зупинитись 

Медична галузь потребує оновлення медичного обладнання, 
проведення ремонтних робіт та покращення матеріально-

технічної бази поліклінік та лікарень.
У районній поліклініці за адресою: вул. Вербицького,5, за моїм 
зверненням, проведено капітальний ремонт денного стаціонару 
терапевтичного відділення. Відтепер мешканцям району набагато 
зручніше отримувати лікування у цьому медичному закладі.

На звернення медичного персоналу та пацієнтів Київської 
міської клінічної лікарні № 1, яка знаходиться за адресою: 
Харківське шосе, 121 придбано вартісне, але вкрай необхідне, 
сучасне медичне обладнання ангіограф, що дасть можливість 
у рекордно короткі строки точно встановлювати діагноз 
при серцево-судинних захворюваннях. Швидко та вірно 
встановлений діагноз – це врятовані людські життя!



ЗВІТ ДЕПУТАТА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛАРИСИ ДЕГТЯРЬОВОЇ 9

БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ДАРУВАТИ БЛАГО, РОБИТИ ЩОСЬ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ –
ЦЕ УСВІДОМЛЕННЯ ТОГО, ЩО ТИ МОЖЕШ БУТИ ДЛЯ КОГОСЬ КОРИСНИМ

ЗДОРОВА НАЦІЯ – МІЦНА КРАЇНА!
У СЗШ № 266 пройшли відкриті Все-
українські змагання з карате. Привітала 
учасників змагань та нагородила 
переможців Дуже вдячна усім не-
байдужим педагогам та тренерам, які 
пропагандують здоровий спосіб життя 
та готують до перемог загартовану у 
тренуваннях молодь! 

ДЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА
До 30-річчя Територіального центру 
соціального обслуговування Дарницько-
го району організували подорож до Пере-
яслав-Хмельницького для працівників 
центру. Щоденна праця цих людей скром-
на і не завжди помітна, але завжди спов-
нена душевним теплом, яким вони щиро 
діляться з людьми, опинившимися у 
складних життєвих ситуаціях. Велика Вам 
шана, дівчата, за Вашу людяність!

ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ!
Напередодні вшанування Покрови, як 
покровительки українського війська 
та козацтва, привітали ветеранів ГО 
«Дарницької районної в місті Києві 
організації інвалідів війни , Збройних Сил 
та учасників бойових дій».
Наші славні захисники, Ви завжди з 
відвагою та мужністю, а також вірою у 
перемогу захищали і продовжуєте за-
хищати рідну землю. Дозвольте низько 
вклонитись Вам і подякувати за нашу 
безпеку!!!
Нехай Ваші сила та мужність завжди ба-
зуються на любові та підтримці рідних і 
близьких, а Ваші славні подвиги будуть 
прикладом для наступних поколінь!

«ЛЮДИНА ПОНАД УСЕ!».
На запрошення Центру соціально-
психологічної реабілітації дітей та молоді 
з функціональними обмеженнями разом 
з моєю командою відвідали чудовий захід 
– Фестиваль творчості дітей та молоді 
«Повіримо у себе». XVІІ районний гала-
концерт міського фестивалю «Повіримо у 
себе» дітей та молоді з функціональними 
обмеженнями Дарницького району міста 
Києва під гаслом: «Людина понад усе!».
Вручили нагороди і дипломи перемож-
цям фестивалю, навзаєм отримали слова 
подяки, що прозвучали від щирих сер-
дець талановитої молоді, надихнули нас 
на подальшу співпрацю
Прекрасні виступи колективів, чудо-
ва виставка робіт, схвильовані батьки і 
переможці, дитячі оплески, посмішки і 
задоволення всіх від чудового свята!

КОЖНА ДИТИНА МРІЄ ПРО МАМУ Й ТАТА
Піклування про підростаюче покоління, 
про їхнє сьогодення та майбутнє – голов-
ний обов’язок в першу чергу батьків, коли 
ж батьків у дитини немає, то суспільства 
та держави!
Коли відвідали «Житомирський обласний 
спеціалізований будинок дитини для дітей-
сиріт та дітей які залишились без піклування 
батьків», щеміло серце та боліла душа, від 
того, що не всі дітки живуть у родинах.
Нас зустрічали діти, що з певних причин 
позбавлені батьківського піклування. І 
скільки ж ці маленькі та великі оченята 
випромінюють нерозтраченої любові!!! У 
житті цих діток, тіж самі потреби, що і у 
дітей, які живуть у родині. 
Тому передали до дитячого будинку засо-
би гігієни, розвиваючі ігри, смаколики, а 
головне влаштувати дітям свято!!! 
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ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

бюджету та відчути себе причетним до 
розвитку міста.
Безкоштовно!!! Без будь-яких зобов’язань 
кожен киянин має можливість віддати 
власний голос за проект, який вважає 
найефективнішим, найдоцільнішим!!!
Так, наші проекти 2016 року, які 
отримали найбільшу підтримку киян 

шляхом е-голосування, сьогодні вже 
реалізуються містом під контролем 
авторів та громадськості. Реконструкція 
басейну гімназії «Діалог», розвиток 
фітнес-парку « Озеро Лебедине».
За вашої підтримки у 2017 році став 
переможцем мій проект «Безкоштовна 
медична діагностика киян».

Громадський бюджет – інструмент 
активних громадян для зміни міста, 

району на краще. Мешканці Києва 
активно долучаються до громадських 
проектів, метою яких є покращення життя 
всіх верств населення!!! 
А саме з’явилась можливисть брати 
участь у розподілі коштів місцевого 

РЕКОНСТРУКЦІЯ БАСЕЙНУ ГІМНАЗІЇ «ДІАЛОГ»

ФІТНЕС – ПАРК «ОЗЕРО ЛЕБЕДИНЕ»

Представлений проект окреслює першорядні заходи, які 
необхідні для подальшого ефективного функцонування басейну 
гімназії.
Реалізація проекту - це сприяння формуванню фізичної культури 
особистості, вихованню потреби у здоровому способі життя, 
орієнтації на свідоме зміцнення здоров›я шляхом щоденних 
занять фізичними вправами.

Оновлення об’єкту дасть можливість:
1. На більш високому рівні проводити уроки плавання для учнів 
гімназії згідно навчального плану та розкладу занять.
2. Розширити можливості для проведення спортивно-масової, 
гурткової та позакласної роботи з фізичної культури серед учнів 
гімназії.
3. Залучати до занять фізичною культурою дітей мікрорайону.

Активно продовжується реалізація 
створення першого у Києві фітнес парку 
навколо озера Лебедине біля ст. метро 
«Харківська». Це перша стадія, реалізація 
Громадського проекту-переможця 
«Фітнес парк «Озеро Лебедине»-2016. 
Моєю метою є популяризація здорового 
способу життя, збільшення місць 
відпочинку для дітей, молоді, людей 
похилого віку, та загалом для всіх 
дарничан, тому цей проект отримав 
продовження у вигляді рішення 
Київради № 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», за мого подання. Дуже скоро це 
місце стане улюбленим для активного 
відпочинку дарничан! 
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«БЕЗКОШТОВНА МЕДИЧНА ДІАГНОСТИКА КИЯН»
Приємно, що мешканці активно голосували усвідомлюючи 
наскільки важливим є проект «Безкоштовна медична діагностика 
для дарничан». ПРОЕКТ 267 – ПЕРЕМОЖЕЦЬ 2017 РОКУ.
Фінішувавши з кількістю 3248 голосів проект набув статусу  

«НА РЕАЛІЗАЦІЇ». А це означає, що він буде реалізований 
протягом 2018 року. Для киян це – безкоштовна медична діа-
гностика на базі ультразвукової системи (УЗІ) та неінвазивного 
(безконтактного) аналізатора формули крові.

ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 16, КІМН. 7

(044) 223-06-60

ПОНЕДІЛОК, СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ: 10:00 – 18:00

ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ: ЩОСЕРЕДИ: 15:00 – 18:00

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ ДЕПУТАТА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ДЕГТЯРЬОВОЇ ЛАРИСИ ВІКТОРІВНИ


