
Я, як депутат Київської міської ради, що обрана від Оболонського району, є членом 

депутатської фракції "Єдність Олександра Омельченко". Одним із моїх обов’язків є 

звітування перед виборцями за виконану роботу та досягнуті результати. 

 

Перш за все хочу подякувати за виявлену мені довіру мешканців Оболонського району, 

які своєю підтримкою обрали мене депутатом Київської міської ради. Моя депутатська 

діяльність впродовж 2020 року була спрямована на захист інтересів громади, покращення 

життя і добробуту мешканців, виконання доручень у межах своїх повноважень. 

 

Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого 

виборчого округу зобов’язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної 

громади та її частини – виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в 

межах своїх повноважень, наданих законом. Звичайно, що більшість звернень та наказів 

стосувались питань житлово-комунального господарства. Тому, пропоную Вам 

інформацію про те, що вдалося зробити в цій сфері за 2020 рік. 

Капітальний ремонт асфальтного покриття:  

по вул. Полярна, 6-6Б,  

по вул. Ак. Навашина, 13,  

по вул. Вишгородській, 44А,  

по вул. Бережанській, 10-12 

по вул. Бережанській, 16А 

 

Капітальний ремонт покрівель: 

по вул. Ак. Навашина, 9 

по вул. Вишгородській, 54 

 

Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових: 

по вул. Вишгородській, 54Б 

по вул. Ак. Навашина, 9 

по вул. П. Панча, 11 

 

Капітальний ремонт інженерних мереж: 

по вул. П. Панча, 7 

по вул. П. Панча, 1 

по вул. П. Панча, 5 

по вул. Полярна, 8Г 

по вул. Бережанська, 16 

по вул. Вишгородська, 46А 

 

Проведено заміну вікон: 

по вул. Дніпроводській, 7/1 та 11 

по вул. 8го березня, 8/2 

по пров. Джерельному, 3 

по вул. Бережанській, 14, 16, 16а, 18 та 20 

по вул. Вишгородській, 36б; 

по вул. Дубровицькій, 3 та 8; 

по вул. Полярній, 6, 6б, 8є та 8г; 

по вул. П. Панча, 2, 5, 7 та 9; 

по вул. Автозаводській, 93; 

 

Встановлено дитячі майданчики: 



біля будинку №1 по вул. Дніпроводській 

біля будинку №12 по вул. Бережанській 

між будинками №44 та №44А по вул. Вишгородській 

перед будинком №9 по вул. Ак. Навашина  

біля будинку №89А по вул. Автозаводській. 

 

За зверненнями громадян замінили поштові скриньки:  
в будинках №20 (1- 3 парадне), №16 (1 парадне) та №12 (1 парадне) по вул. Бережанській  

в будинках №44А (1-3 парадне), №46 (6 та 8 парадне), №50В (5 парадне), та №52 (1-2 

парадне) по вул. Вишгородській  

в будинках №5 (3 парадне) та №3 (1 парадне) по вул. Дубровицькій 

в будинку №1 по вул. П. Калнишевського (1 парадне) 

в будинку №7 (2 парадне) по вул. Макіївській 

в будинках №11А, №11Б, №7 (1 парадне) та №9 (1-2 парадне) по вул. П. Панча  

в будинках №6Б (1- 3 парадне) та №8Г (1-2 парадне) по вул. Полярній  

в будинку №1 по вул. Дніпроводській  

в будинку №7/5 по вул. Джерельній 

в будинку №8/2 (1-2 парадне) та №7 (1-4 парадне) по вул. 8го березня 

в будинку №4А (1-4 парадне) по пров. Джерельному 

 

За зверненням мешканців, за кошти депутатського фонду придбано будівельні матеріали 

для ремонту місць загального користування в будинку №54 по вул. Вишгородській та 

будинку №8-Д по вул. Полярній (3-й під’їзд, 8-й поверх). 

 

При співфінансуванні з мешканцями, провели облаштування майданчику для сміттєвих 

баків по вул. Автозаводській, 99/4. 

 

Для навчальних закладів: 

- придбали 150 наборів першокласникам для школи І-ІІІ ступені № 29 Оболонського 

району м. Києва та 140 наборів першокласникам для школи І-ІІІ ступені № 285 

Оболонського району м. Києва до свята 1 вересня 

- встановлено спортивний майданчик «Workout» та камери відеоспостереження в школі 

№18 Оболонського району 

- придбали дитячі меблі для дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №448 

Оболонського району  м. Києва 

- придбали дитячі меблі для дошкільного навчального закладу №580 «Ольвія» 

комбінованого типу Оболонського району м. Києва 

- придбали дитячі меблі для дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №804 

Оболонського району  м. Києва 

- придбали будівельні матеріали для школи І-ІІІ ступені 285 Оболонського району м. 

Києва. 

 

За власні кошти: 

- встановлено лавку для сидіння біля будинку №77 по вул. Автозаводській 

- придбано дошки оголошень для будинків №67 та №71 по вул. Автозаводській 

- придбано матеріали для ремонту місць загального користування в будинку №12 по 

просп. Мінському 

- замінили поштові скриньки в будинках №11 (1-6 парадне) та №13/1 (1-2 парадне) по вул. 

Дніпроводській, в будинку 4 (1-3 парадне) по пров. Джерельному, в будинку №5 (4 

парадне) на пров. Попова, в будинку №48Б (1-4 парадне) по вул. Вишгородській, в 

будинку №6 (1-3 парадне) по вул. Полярній, в будинку №3 (1 парадне) по вул. П. Панча та 

в будинку №14 (1 парадне) по вул. Бережанській 



- придбано автомати 80 амперні для електрощитових 1-6 парадного будинку №48б по вул. 

Вишгородській 

- придбано матеріали для монтажу огорожі вхідної групи школи І-ІІІ ступені № 285 

Оболонського району м. Києва 

 

Ще в 2016 році я започаткувала традицію народних гулянь на Масляну на Мінському 

масиві. Цей рік не був виключенням. Всі бажаючі могли долучитись до святкування, 

скуштувати млинців та інших смаколиків, гарно та весело провести час разом з родиною. 

 

Не стала виключенням в 2020 році гарна традиція привітання солодкими подарунками 

малечі с. Водогін Оболонського району з новорічними святами.  

 

В 2020 році з депутатського фонду було надано матеріальної допомоги 203 особам на 

суму 252 080 грн.  

 

Моя робота не зупиняється, але і набирає нових обертів. Кожного дня оболонці 

звертаються з різними наказами та проханнями, і я не можу їх ігнорувати. Ще багато чого 

заплановано. Ми відкриті для Ваших пропозицій щодо подальшої роботи на 2021 рік. Я 

впевнена, що разом ми зможемо не тільки досягнути необхідних результатів, але і зробити 

набагато більше. 

 

З пропозиціями та побажаннями звертайтесь до громадської приймальні за адресою: 

вул. Автозаводська, 83 (2 поверх) 

понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 

тел.: (044) 428 20 16, (068) 304 44 85 

e-mail: 4282016@gmail.com 

 


