
Звіт депутата Київради 
VIII скликання

фракції «Єдність»
Ялового Костянтина Володимировича 

за 2016 рік перед виборцями та 
громадою міста Києва

Громадська приймальня: м. Київ, вул. Салютна, 4А
Телефон: 599-95-55



Мета та завдання, які ставилися на 2016 рік:

1. Представлення інтересів виборців  виборчого округу   119 та громади м. 
Києва в Київській міській раді.
2. Відстоювання пропозицій та доручень виборців, громади м. Києва в 
Постійній комісії Київської міської ради з питань екологічної політики.
3. Підтримання зв язку з виборцями шляхом проведення особистих зустрічей 
та реагування на звернення громадян.
4. Вивчення громадської думки, потреб мешканців  виборчого округу   119. 
Інформування органів державної влади про проблеми, порушення законності 
на окрузі. Вжиття заходів для ефективного їх вирішення.
5. Інформування виборців  виборчого округу   119 та громади м. Києва про 
виконання бюджету м. Києва, виконання міських цільових програм.
6. Інформування виборців  виборчого округу   119 про виконання Програми 
вирішення депутатом Київської міської ради соціально-економічних 
проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-
2019 роки.
7. Інформування виборців та громади м. Києва про діяльність депутата, 
шляхом проведення лекцій, графічних презентацій, надання усних 
консультацій - роз яснень рішень Київської міської ради, розпоряджень 
Київської міської державної адміністрації, законів України для формування  
політичної обізнаності населення. 



Схема роботи на виборчому окрузі   119 з громадянами

Депутат 
Представник інтересів виборчого округу, виражає і захищає інтереси виборців. Виконує доручення 
виборців в межах своїх повноважень, бере активну участь у здійсненні місцевого самоврядування. 

Працює на громадських засадах та на безоплатній основі.

Виборці, громада м. Києва

Форми зв язку:
1) Письмова, усна заява щодо порушення 
законності; 
2) Письмова заява щодо особистих звернень; 
3) Пропозиція;
4) Подяка;
5) Колективне звернення (доручення виборців);
6) Особистий прийом;
7) Зустрічі з виборцями.

Громадська приймальня

Органи місцевої 
влади

Підприємства

Організації

Депутатське звернення -  
Це викладена в письмовій формі вимога 

депутата здійснити певні дії, вжити заходів 
чи дати офіційне роз яснення з питань, 

віднесених до їх компетенції. 
Термін розгляду – 10 днів. Місячний строк в 

разі додаткового вивчення.

Київська міська рада

Депутатський запит -  
Це викладена в письмовій формі вимога 

депутата підтримана радою, яка 
розглядається на сесії Київської міської 

ради надати офіційну відповідь від 
посадових осіб в разі незгоди або 

ухилення від вирішення порушеного у 
зверненні питання  депутатського 

звернення. 
Термін розгляду – 1 місяць.



Робота на виборчому окрузi   119

Кількість направлених депутатських звернень: 686

Близько 72% депутатських звернень були адресовані Шевченківській 
районній в місті Києві державній адміністрації, Київському міському голові і його 
заступникам, департаментам Київської міської державної адміністрації щодо 
проблем житлово-комунального господарства. Основні проблеми ЖКГ виборчого 
округу   119 це незадовільне утримання та стан будинків, прибудинкових 
територій.  

12 % складають проблеми будинків під час опалювального сезону, 
відсутність, кража засобів обліку теплової енергії, непомірні нарахування за послуги 
теплопостачання. 

12 % складають пропозиції, які подані до розпорядників бюджетних коштів з 
метою включення їх до Програми економічного та соціального розвитку м. Києва 
на підставі вивчення заяв громадян та особистого огляду стану житлового фонду 
виборчого округу   119. 

4% депутатських звернень складають листи до секретаріату Київської міської 
ради, громадських організацій, органів державної влади.

Особистий прийом громадян

Прийнято 270 осіб. Серед питань, з якими зверталися мешканці, 
варто виокремити: необхідність проведення ремонтних робіт в будинках, 
облаштування ігрових площадок, матеріальна допомога малозабезпеченим 
верствам населення та інше. За результатом особистого прийому були 
направлені депутатські звернення у відповідні місцеві органи державної 
виконавчої влади, які перебувають на постійному контролі. 



Програма економічного та соціального розвитку м. Києва на 2016 рік
 по виборчому округу   119

Головною метою Програми є досягнення економічного зростання на основі власного 
потенціалу, посилення інвестиційної та інноваційної активності, удосконалення механізмів 
управління розвитком міста на засадах smart-city, відкритості та прозорості, та внаслідок цього 
підвищення конкурентоспроможності міста, зростання добробуту населення, забезпечення 
належного функціонування інженерно-транспортної та комунальної інфраструктури, 
доступності широкого спектра соціальних послуг та дотримання високих екологічних 
стандартів. 

Проведені ремонтні роботи за рахунок Програми економічного та соціального розвитку м. Києва на 
2016 рік за наданими пропозиціями, зверненнями депутата по виборчому округу   119 

Капітальний ремонт 
міжквартальних проїздів та 
прибудинкових територій 

житлової забудови

1. вул. Ігоря Турчина, 8
2. вул. Ружинська, 11
3. вул. Салютна, 4А

Заміна вікон

1. вул. Ігоря Турчина, 12В
2. вул. Данила Щербаківського, 54
3. вул. Данила Щербаківського, 66А
4. вул. Данила Щербаківського, 72
5. вул. Муромська, 3А
6. вул. Салютна, 13
7. вул. Салютна, 18
8. вул. Салютна, 25
9. вул. Саратовська, 10А
10. вул. Саратовська, 12/28
11. вул. Саратовська, 45
12. вул. Туполєва, 20Г

Капітальний ремонт 
сходових клітин

1. вул.  Данила Щербаківського, 72
2. вул. Муромська, 7/13
3. вул. Ружинська, 11
4. вул. Салютна, 11
5. вул. Салютна, 18
6. вул. Стеценка, 11
7. вул. Данила Щербаківського, 68
8. вул. Саратовська, 10А

Капітальний ремонт 
електричних мереж

1. вул. Ігоря Турчина, 8
2. вул. Данила Щербаківського, 64
3. вул. Краснодарська, 47/1
4. вул. Салютна, 17
5. вул. Салютна, 19
6. вул. Стеценка, 5
7. вул. Стеценка, 9
8. вул. Туполєва, 26/16
9. вул. Туполєва, 28

Капітальний ремонт 
інженерних мереж

1. вул. Ігоря Турчина, 7
2. вул. Туполєва, 20Г
3. вул. Януша Корчака, 64
4. вул. Ігоря Турчина, 1/15
5. вул. Ігоря Турчина, 12В
6. вул. Ігоря Турчина, 9
7. вул. Салютна, 10
8. вул. Саратовська, 10

Капітальний ремонт 
покрівель

1. вул. Туполєва, 22Г
2. вул. Муромська, 7/13
3. вул. Ружинська, 11
4. вул. Саратовська, 39 
5. вул. Саратовська, 18/16
6. вул. Туполєва, 22Д
7. вул. Саратовська, 14/9



Програма вирішення депутатом Київської міської ради соціально-
економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень 

виборців на 2016 рік по виборчому округу   119

Матеріальну допомогу отримали 82 особи, більшість яких складають 
одинокі пенсіонери, інваліди першої та другої груп, онкохворі.
 Здійснено заміну старих вікон на нові металопластикові за адресами: 
вул. Януша Корчака, 3, вул. Салютна, 18, 25, вул. Данила Щербаківського, 37, 49, 
49А, 49В, 55А, 66А, 72, вул. Ігоря Турчина, 9, 12В. 

Встановлені нові поштові скриньки за адресами: вул. Данила 
Щербаківського, 60Г, 61А, 62, 64, 72, вул. Ігоря Турчина, 9, 10, 1/15, 11А, 13А, 
вул. Муромська, 3А, 7/13, вул. Салютна, 20, 21, 29,  вул. Академіка Туполєва, 
20Г, 22, вул. Тешебаєва, 58.
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