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Виготовлено на власному обладнанні. Відповідальний: Біляєв М.О. Наклад: 1000 прим.

Я є членом постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку від де-
путатської фракції «ВО «Батьківщина». Одним із моїх обов’язків є звітування перед виборцями 
за виконану роботу та досягнуті результати. 

Отже, пропоную звіт за першу декаду.
Ремонт автодорожнього покриття: по вул. Вишгородській, вул. Полярній, вул. Дубровиць-

кій, вул. Берестецькій, площа Шевченка, ремонт внутрішньодворового проїзду між будинками 
#3, 5, та 7 по вул. Дубровицькій.

Капітальні ремонти: ремонт даху в будинку #20 по вул. Бережанській, заміна труб в будинку 
#3 по вул. П. Панча, ремонт вхідної частини під’їзду в будинку #9 по вул. Навашина.

Ремонт освітніх закладів: завершення ремонту фасаду школи #16, заміна труб та вікон в 
школі #285, ремонт приміщень в школі #18, заміна вікон в дитячому садочку #448, заміна парка-
ну в садочку #578. Завдяки співпраці з українським фондом соціальних проектів було виконано 
капітальний ремонт двох груп в садочку #804, та заплановано повне відновлення та капіталь-
ний ремонт ДНЗ на моєму окрузі. 

Окремо треба зосередити увагу на проблемах селища Водогін. З мертвої точки було зру-
шено процес побудови котельні на альтернативному паливі. Я ініціювала виділення коштів на 
розробку проектної документації та її побудову. На даний момент ми чекаємо підтвердження 
згоди на реалізацію цього проекту від наших європейських партнерів з NEFKO (Північна еко-
логічна фінансова корпорація). 

Після моїх багаточисельних звернень та за підтримки колеги Ігоря Галайчука, члена постій-
ної комісії Київради з питань транспорту, зв’язку та реклами, було встановлено лежачі поліцей-
ські на пішохідному переході в селищі Водогін.

Також ведеться, не побоюсь цього слова, справжня війна із забудовниками на Водгоні. На-
разі чекаємо відповіді Генеральної прокуратури в питанні законності прийнятих рішень щодо 
виведення з зеленої зони більше ніж 30 ділянок.

Для запобігання можливості відведення землі під забудову в подальшому, було створено 
сквер на місці шкільного саду, облаштування якого вже мало місце та заплановане в майбут-
ньому. 

Разом з відділом контролю за благоустроєм Оболонського району боремось з несанкціоно-
ваною торгівлею на площі Шевченка. 

Розумію, що багатьох цікавлять кошти з депутатського фонду. В цьому році на виконання 
наказів виборців було виділено 500000 грн 00 коп. Ці кошти депутат може використовувати 
лише на певні напрямки своєї діяльності, які чітко регламентуються постановами Кабінету 
Міністрів та Київрадою, контролюється Фіскальною та Казначейською службами. Отже, за пів 
року було витрачено 238852 грн 87 коп, з яких 145493 грн 20 коп було роздано матеріальної до-
помоги малозабезпеченим громадянам, 69969 грн 67 коп було витрачено на встановлення вікон 
в ДНЗ та ЗНЗ і на 23400 грн було придбано великодніх пасок для Оболонців.

Я не можу стояти осторонь тих проблем киян, які залишились без депутата. Ми, по можли-
вості, даємо матеріальну допомогу соціально незахищеним мешканцям Троєщини; домоглись 
фінансування заміни огорожі в ДНЗ №436 (68 округ); ведемо невпинну боротьбу з ПАТ «АК Ки-
ївводоканал» та КП «Київавтодор» щодо ремонту асфальтного покриття по вул. Чигиринській, 
вул. Золочевського та вул. Красицького (83 округ).

Звіт
депутата Київської міської ради

Ольги Веремеєнко
Перш за все хочу сказати, що для мене є честю представляти та 

відстоювати права мешканців Мінського масиву, Пріорки, селища 
Водогі, хуторів Микільського та Редьки в Київраді. Дякую за довіру!

Це невеликий перелік того, що вже було зроблено та досягнуто. 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 2017 рік. Але я впевнена, що разом ми зможемо не тільки досягнути необхідних результатів, 
але і зробити набагато більше.




