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Допомагаємо
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подарували
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Шановнi
ЗВІТ ЗА 2016 РІК
виборцi,
НАТАЛІЇ
ВЛАДИСЛАВІВНИ
мешканцi
МАСЛОВОЇ
Виноградаря!

Депутата Київської міської ради VII скликання

У дворах на проспекті
Правди, 64 та проспекті
Свободи, 17 завдяки зусиллям Наталії Маслової, кандидата в депутати по виборчому округу №80, що
на Виноградарі, було встановлено та відкрито дитячі
майданчики. Батьки щиро
вдячні Наталії Масловій за
організацію дозвілля своєї
малечі. «Нам тепер не треба ходити через три двори
і двічі переходити дорогу, щоб відвести донечку
на гойдалку! Все є у нас у
дворі. Я була на зустрічі
з кандидатами, ми їх вже
стільки тут бачили, вони
нам гори золоті обіцяли. А
виявилося, що виконує запити громади лише тендітна і розумна Наталія Маслова! Я буду голосувати
за неї. В бюлетені вона під
номером 25!», – говорить
мешканка будинку по проспекту Свободи, 17, Анна
Петренко.

80 виборчий округ Подільського району, житловий масив «Виноградар»

До дня виборів залишилися лічені дні! Для мене
це перша виборча кампанія, в якій я беру участь
уВід
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Виноградаря.
підтримці я зрозуміла, що зробила правильний
Безмірно дякую жителям Виноградаря! Всім Вам, хто зайняв активну
вибір, коли погодилась на запрошення депутата
життєву позицію, не відмежовуючись, а прийнявши як обов’язок
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Виноградарю.
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На зустрічі у дворах, на жаль, приходили і зневірені
Шановні мешканці
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заклопотаними власними справами. Я звертаюся до Вас
Щиро чекаю на Вас на виборчих дільницях, розрахо– відкладіть всі свої домашні турботи буквально на годивую на Вашу підтримку та переконана у нашій спільній
ну й прийдіть на виборчі дільниці, для того, щоб власним
перемозі! Разом змінюємо Київ!
волевиявленням заявити, що Виноградар має бути представлений у Київській міській раді власним депутатом,
Щиро Ваша, Кандидат в депутати Київради
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тячого малюнка “Новий рік в моїй родині”. Солодкі олімпіад.
ти їхні успіхи та надихати на нові перемоги!
щиру довіру
у Ваших
очах. Я
Вам всім за це! Я
подарунки
та грамоти
отримали
всідуже
діти,вдячна
які вирішили
Вами мовою
реальних
справ та
змін, і наша вевзятиговорила
участь і знадали
свої роботи.
Найкращі
обрати
громада
мене!
Ви змогли пересвідчитися,
булолика
неможливо,
всіпочула
малюнки
булиВсі
гарні.
що я –року
людина
справи, вже
я завжди
виконую
свої обіцянки,
У середині
організували
традиційний
конкурс
завжди
поруч
з
тими,
хто
потребує
моєї
допомоги.
дитячого малюнка у дитячих садочках № 803 та № 25
“Як ми з родиною плануємо провести літо”. Діти малювали і самі, і за допомогою батьків (про що чесно зазначили у підписі до малюнка!). Та всі роботи, незалежно
від рівня професіоналізму, світлі, яскраві і дуже “літні”.
Дуже рада була привітати учнів середньої загальноосвітньої школи №242 Подільського району м. Києва та

Шановні сусіди!

В

ЗА

Діти – наше майбутнє і надія нашої країни!
Саме тому їх заохочення і розвиток є пріоритетом у роботі
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Звіт за 2016 рік Депутата Київської міської ради VII скликання Наталії Владиславівни

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ
За 2016 рік звернулось більше 300 киян, проведено
біля 30 особистих прийомів. У приймальні працюють
фахові юристи, які без- коштовно надають консультації та допомогають мешканцям розібратись зі спірними питаннями
РЕЗУЛЬТАТ:
• більше 100 мешканців отримали юридичну консультацію;
• 190 депутатських звернень;
• майже 50 позовних заяв, скарг, клопотань тощо.

•
•
•
•
•
•

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Створено перелік ремонтних та відновлених робіт на
80 виборчому окрузі. За депутатськими поданнями •
у програмі економічного та соціального розвитку м.
Києва передбачено фінансування низки ремонтних
робіт, частина з яких уже виконана.
•
РЕЗУЛЬТАТ:
• встановлено 6 дитячих та спортивних майданчиків, з них 1 за рахунок депутатського фонду •
(просп. В.Порика, 18, просп. В.Порика, 14, просп. В.Порика, 15-А, просп. В.Порика, 3-А, просп.
Свободи, 3, просп. Свободи, 5);
•

проведено капітальний ремонт асфальтного
покриття міжквартальних проїздів по просп.

Правди, вул. Світлицького та просп. Г. Гонгадзе
(просп. Правди, 35–37, просп. Правди, 64–64-Б,
просп. Правди, 68, 68-Б, 70, 70-А, 72, просп. Г.
Гонгадзе, 30, 32, 32-А);
•

замінено та відремонтовано 2 ліфти (просп.
Свободи, 1/60 та просп. Правди, 37-Б);

•

утеплення торцевих стін у 5 будинках (просп.
Правди, 64, просп. Правди, 68, просп. Правди,
68-В, просп. Правди, 70-Б, просп. Свободи, 17,
просп. Свободи, 15/1);

ДОПОМОГА ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ ТА ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДАМ
встановлено металопластикові вікна у будинку Особливу увагу приділяємо оновленню матеріальної
бази та проведенню ремонтних робіт. У деяких на(просп. Свободи, 17, просп. Свободи 17-Б);
вчальних закладах поточних ремонтів не було майже
встановлено лавки на прибудинковій території 3 30 років. Будівельні матеріали закуповуємо в першу
будинків (просп. Правди, 62-А, просп. Свободи, чергу за рахунок власного депутатського фонду. Крім
17, просп. Свободи, 2);
цього, за депутатським поданням було передбачено
встановлено огорожі квітників 4 будинків (просп. фінансування ремонтних робіт у Програмі економічВ. Порика, 9-В, просп. Свободи 15/1, просп. Сво- ного та соціального розвитку м. Києва.
боди, 5, просп. Свободи, 1-А);
РЕЗУЛЬТАТ:
встановлено пандус (просп. Свободи, 17);
• утеплення фасадів у спеціалізованій школі-дитячому садочку I ступеня “Дивоцвіт” (просп. Правзамінено контейнери для збору сміття на прибуди, 64-А);
динковій території 3 будинків (просп. Правди, 64,
просп. Правди, 62-А, просп. Свободи, 5);
• утеплення фасадів дошкільного навчального закладу №803 “Ладусі” та встановлення пластиковстановлено дорожній знак, що забороняє проїзд
вих вікон у 2-х групах (просп. В.Порика, 14-В);
великогабаритних машин (з’їзд з просп. Правди,
39-А на дублер вказаної вулиці);
• ремонт покрівлі у ЗОШ № 242 (просп. Правди, 64-Г);
капітальний ремонт покрівлі (просп. Правди,
68-В);

проведена дератизація підвальних приміщень 3
будинків (просп. Правди, 68-Б, просп. Свободи,
1/60, просп. В.Порика, 18);

•

модернізовано модуль індивідуального теплового
пункту школи-інтернату №6 (вул. Світлицького, 31/7);

•
придбані будівельні матеріали та інші матеріальні цінності для проведення поточних ремонтних
робіт в 8 житлових будинках, що обслуговують •
ЖБК за рахунок депутатського фонду (просп.
Г. Гонгадзе, 32-З, просп. Правди, 10-А, просп.
Правди, 33, просп. Правди, 37, просп. Правди,
37-А, просп. Правди, 78, просп. Свободи, 2, про-

капітальний ремонт спортивної зали у загальноосвітній школі № 242 (просп. Правди, 64-Г);

сп. Свободи, 3-Б);
•

•

на численні звернення батьків музичної школи
№12 (вул. Межова, 25), за моєї підтримки, були
виділені додаткові приміщення для навчання дітей.

МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА
до кінця року проведуть капітальний ремонт ін- З 2016 року соціально незахищені мешканці масиву
женерних мереж у 2 будинках (просп. Свободи,
«Виноградар» за рахунок мого депутатського фонду
5 та просп. Свободи, 1/60) та відремонтовано в 1
та міської цільової програми «Турбота. Назустріч кибудинку (просп. Свободи, 1-А);
янам» постійно отримують матеріальну допомогу.
до кінця року встановлять пристрої примусового
РЕЗУЛЬТАТ:
зниження швидкості на прибудинковій території 4
будинків (просп. Свободи, 5, просп. Свободи, 3, • 150 сімей отримали матеріальну допомогу;
просп. Свободи, 1-А, просп. Свободи, 1/60).
• до кінця 2016 року її отримають ще понад 30 сімей.
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и Маслової 80 виборчий округ Подільського району, житловий масив “Виноградар”
то-Введенського монастиря», що знаходиться у с. Томашівка Фастівського району Київської області. Мешканці округу також мали можливість поїхати і побачити
пам’ятку садово-паркового мистецтва «Феофанія» та
місто Чернігів, яке відоме своїми історичними пам’ятками Київської Русі і Чернігівського князівства. Для
найбільш активних школярів житлового масиву «Виноградар» влаштовано екскурсію з профорієнтації до
музею та заводу «Кока-кола».
ІНІЦІАТИВИ
Налагоджена тісна співпраця з громадськими організаціями Подільського району (громадська організація
«УТОС», Рада організації ветеранів Подільського району
в м. Києві, Подільське районне товариство інвалідів «ЄДНІСТЬ» м. Києва). Організовано щомісячну гуманітарну
та медичну допомогу переселенцям та військовослужбовцям, що перебувають у зоні АТО. На День захисту
дітей було проведено свято з виступами аніматорів. У 18
будинках встановлені коробки для збору використаних
батарейок та акумуляторів.

БЛАГОУСТРІЙ ОКРУГУ
Враховуючи інтереси мешканців та з метою дотримання встановлених законодавством нормативів охорони
зелених насаджень і збереження рекреаційної території
мікрорайону, мною було підготовлено проект рішення
Київради «Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована на просп. Правди навпроти будинків
№№70–76, в Подільському районі м. Києва». Наразі
проект скверу на проспекті Правди проходить погодження в профільних комісіях Київради і до кінця 2016
року має бути проголосований на засіданні Київради.

Організовано та проведено весняні толоки на території виборчого округу і підтримано загальну толоку
на озері «Синє». Крім прибирання навколишньої території, були встановлені нові смітники та лавки.
ЕКСКУРСІЇ
Для мешканців округу були організовані безкоштовні
екскурсії. Так, напередодні святкування Дня вчителя
педагогічний колектив загальноосвітньої школи № 242
Подільського району відвідав екскурсію до «Скиту Свя-
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тановлено лавки на прибудинковій
території

1

3

особистих прийомів;

у спеціалізованій школі-дитячому
садочку “Дивоцвіт”;

модуль індивідуального теплового
пункту школи-інтернату №6;

встановлено пристрої примусового
зниження швидкості на
прибудинковій території

УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДІВ

КАПІТАЛЬНИЙ
РЕМОНТ

4

дошкільного навчального закладу
№803 “Ладусі” та встановлення
пластикових вікон у 2-х групах;

спортивної зали у загальноосвітній
школі № 242;

капітальний ремонт

РЕМОНТ
ПОКРІВЛІ

ВИДІЛЕНІ
ДОДАТКОВІ

будинків;

встановлено огорожі квітників

замінено контейнери для збору
сміття

інженерних мереж у

3

3

4

будинків;
замінено

2

ліфти;

будинків;
встановлено

1

пандус;

МОДЕРНІЗОВАНО

житлових будинках;

будинку;

та відремонтовано

25

8

УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДІВ

придбані будівельні
матеріали для проведення
ремонтних робіт у

будинків

у ЗОШ № 242;

приміщення для навчання
дітей музичної школи №12

до кінця 2016 року
допомогу отримають понад

у

будинках;

150

сімей отримали матеріальну
допомогу;

30
сімей.

18

будинках встановлені коробки для
збору використаних батарейок та
акумуляторів.

4

На Першому благодійному аукціоні до Дня святого Миколая зібрали 129 тис. грн
на купівлю медичного обладнання для міського Будинку дитини імені М. М. Городецького

Н

апередодні Дня святого Миколая у Київській
міській раді організували благодійний аукціон
на підтримку Київського міського будинку дитини імені М.М. Городецького.
“Лоти на аукціоні – це особисті речі відомих українців,
які для них є своєрідними оберегами або знаковими в
їхньому житті. Приміром, це бубен співачки Руслани,
боксерські рукавички Кличка, сукня від народної артистки України Ольги Сумської та багато іншого. Також
представлені художні вироби на новорічну тематику й
обереги, створені людьми з обмеженими можливостями. Окрім цього, гості аукціону могли придбати вироби ручної роботи до новорічних та різдвяних свят, які
зробили виборці мого округу. Більшість із них надали
дитячий садочок №25 та школа №242, за що я їм дуже
вдячна”, – зазначила ініціатор заходу, депутат Київради Наталія Маслова.

Загалом було виставлено 19 лотів. За них вдалося
виручити 129 тисяч гривень. Зібрані гроші підуть на
закупівлю програмно-апаратного комплексу «Інтерактивний метроном» для Київського міського будинку
дитини імені М.М. Городецького.
“Це не просто благодійна акція, це наша соціальна
відповідальність. Дуже добре, що є такі заходи, які
привертають увагу до проблем дітей і тут же їх вирішують”, – зазначив заступник міського голови — секретар Київради Володимир Прокопів.
Програмно-апаратний комплекс «Інтерактивний метроном» впливає на розвиток функцій мозочка, а також інших
ділянок головного мозку і призначений для стимуляції
мозкової активності, що необхідна для обробки сенсорної
інформації та подолання порушень мовлення, уваги і поведінки, пов’язаних із розрахунком часу та плануванням
рухів. Застосування «Інтерактивного метроному» допом-

оже у реабілітації дітей із синдромом дефіциту уваги, порушеннями аутистичного спектра (ранній дитячий аутизм
(РДА), синдромом Аспергера, затримкою психічного розвитку, ДЦП, затримкою мовленнєвого розвитку, порушеннями темпу мови, дітей після черепно-мозкових травм та
пошкоджень спинного мозку.
Довідково:
КМБД імені М.М. Городецького розрахований на 120
дітей віком від 1 місяця до 4-х років. Серед вихованців
– діти-сироти, діти-інваліди, діти з множинними вродженими вадами розвитку, ураженням нервової системи та порушенням психіки.
Перший благодійний аукціон до Дня святого Миколая
був організований новоствореним “Жіночим крилом”
Київської територіальної організації партії “Блок Петра
Порошенка “Солідарність”.
За матеріалами http://kmr.gov.ua

КОМУНАЛЬНІ СЛУЖБИ

Пункт невідкладної медичної допомоги

Вул. Мостицкая, 9

460-09-42

КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Подільского району

Пункт дитячої невідкладної медичної допомоги

Пр-т Правди, 64-А

433-45-66

Відділення соціальної допомоги Подільского району "Вітряні
Вул. Галицька, 7-13
гори"

462-03-79

Відділення соціальної допомоги Подільского району
"Побутові послуги""

Вул. О. Бестужева, 32

433-42-40

Центр соціальних служб для молоді райдержадміністрації
Подільского району

Вул. Мостицька, 20

460-99-64

14-та державна нотаріальна контора Подільского району

Пр-т Правди, 33

460-71-14

Єдина диспетчерська служба Подільского району
Гаряча лінія з питань житлово-комунального господарства
Аварійна служба КП "Київводоканал"
Аварійна служба ПАТ "Київенерго"

Вул. Хорива, 36

425-21-35

290-90-70
15-57
15-81
15-88

СОЦІАЛЬНІ УСТАНОВИ

ЖЕК №703

вул. Межова, 25

433-43-88

ЖЕК №704

пров. Квітневий, 4

434-65-57

ЖЕК №705

пр-т Г. Гонгадзе, 7-А

434-40-55

Відділ призначення субсидій КП «Вітряні гори»

вул. Межова, 25

460-07-73

Бібліотека для дітей №123

Пр-т Свободи, 2В

462-03-03

Центр обслуговування клієнтів Київенерго

Пр-т Свободи, 2-В

202-15-88

Бібліотека Дружби народів

Пр-т Свободи, 15/1

434-30-22

Центр обслуговування клієнтів Київгаз

Вул. Білицька, 45

(067) 239-30-93

ГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ
Подільске районне товариство інвалідів Єдність

Вул. Світлицького, 28-В,
літ. Б

434-87-37,
(067) 943-65-16

Рада ветеранів Подільского району

Вул. Галицька, 13

460-01-17

ГО Вербена

Пр-т Свободи, 26 Б, каб. 4-Б

(098) 889-93-21

Фонд допомоги інвалідам Чорнобиля Подільского району

Вул. Мостицька, 20

(067) 978-70-54

Київська ТПО №3 УТОС

Вул. Автозаводська, 5А

Союз багатодітних сімей Подільского району

Пр-т Свободи, 10

460-83-64,
434-12-53

Спорт-клуб Чемпіон

Світлицького, 35-Б

434-41-25

Спорт-клуб Арена

Пр-т Г. Гонгадзе, 3-Б

433-32-00

Приймальня Наталії Маслової

Пр-т Правди, 62, 2-й
поверх, офіс 37.
пн-птн: 10:00 - 17:00

(044) 228-06-80,
(073) 438-23-63

ВІДДІЛИ ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЙ
Відділ призначення субсидій КП «Галицьке»

пр-т Правди, 4

460-50-36

Відділ призначення субсидій КП «Мостицьке»

пров. Квітневий, 4

460-97-58

Відділ призначення субсидій КП «Лісове»

пр-т Свободи, 40

434-35-55

Відділ призначення субсидій КП Синьоозерне»

пр-т Гонгадзе, 7-А

433-57-04

Відділ призначення субсидій КП «Виноградар»

пр-т Г. Гонгадзе, 70-Є

433-87-58

ПОЛІКЛІНІКИ ТА МЕДИЧНІ УСТАНОВИ
Центральна районна поліклініка № 4

Вул. Мостицька, 9

460-26-83

Центральна районна поліклініка № 2

Пр-т Свободи, 22

434-57-77

Дитяча поліклініка №2

Пр-т Правди, 64-А

434-75-28

Дитяча поліклініка №4

Пр-т Свободи, 22

434-70-66

Пологовий будинок №2

Вул. Мостицька, 11

432-85-71

Пункт невідкладної медичної допомоги

Пр-т Свободи, 22

434-33-63

БІБЛІОТЕКИ

СПОРТИВНІ КЛУБИ

Замовник: Територіальна організація ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» в місті Києві. Установа, що здійснила друк: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО МАГНАТ». Наклад: 5000 прим. Відповідальний за випуск: Сілецька А.С.

