
ЗВІТ 

депутата Київської міської ради  

Калініченка Дмитра Юрійовича 

 

про виконання депутатських повноважень за 2020 рік 

 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 Кількість громадян, які звернулися до громадської приймальні – 2500; 

 Кількість громадян, які відвідали особистий прийом – 500; 

 Кількість підготовлених депутатських звернень – 411; 

 Кількість громадян, які отримали безоплатну юридичну 

консультацію – 450. 

 

 

Оновлюємо застарілі спортивні об’єкти 

 

В 2020 році розпочалися роботи з облаштування спортивного майданчика за 

адресою вул. Ломоносова, 8. Протягом багатьох років ця територія була занедбаною 

та недоглянутою, що створювало дискомфорт мешканцям прилеглих будинків.  

Проте на сьогодні роботи з 

відновлення цього майданчика вже 

завершені, що дозволяє дорослим і 

дітлахам грати на відновленому стадіоні. 

Також за зазначеною адресою 

відбулася реконструкція перехідних 

сходів, що вже давно були у аварійному 

стані, адже через руйнування сходинок 

неможливе комфортне пересування. 

Проте мешканцям Голосіївського 

району доводилося їх використовувати 

щодня, при цьому наражаючи себе на 

небезпеку – особливо у темну пору доби. 

Враховуючи проведені капітальні ремонтні роботи у дворі житлового 

будинку за адресою: вул. Ломоносова, 8, кияни мають можливість не лише 

користуватися відновленими, чудовими сходами, а й отримали оновлений 

спортивний майданчик. 

Загалом у 2020 році за нашої ініціативи були проведені ремонтні роботи 

міжквартальних сходів за адресами: вулиця Ломоносова, 8 та проспект 

Голосіївський, 112, що є важливим продовженням розбудови Голосіївського району 

міста Києва.  

 

 

  



Житлово-комунальне господарство 
 

Житлово-комунальне господарство залишається однією з найменш 

сучасно оснащених галузей господарства. У зв’язку із зношеністю та 

незадовільним станом основних елементів та будівельних конструкцій, 

інженерних мереж та обладнання переважної більшості житлових будинків 

потребують негайного капітального ремонту або реконструкції.  

Саме тому на підставі опрацювання звернень мешканців Голосіївського 

району міста Києва кожного року мною пропонується включення до Програми 

економічного і соціального розвитку міста Києва на відповідний рік (далі - 

Програма) поадресний перелік об'єктів для виконання тих чи інших робіт з 

капітального ремонту.  

Так, капітальні ремонтні роботи були виконані у 2020 році за такими 

адресами: 

 

 

 

 

 

  

Вид робіт Адреса 
 

 

капітальний ремонт вхідних груп 
пров. Жуковського, 14 

пров. Коломийський, 13/23 
 

 

 

капітальний ремонт сходових клітин 

 

вул. Бурмистенко, 9/10 

вул. Васильківська, 23/16 (п.1-3) 

вул. Васильківська, 27 к.2 

вул. Дубініна, 12/12 

вул. Ломоносова, 22/15 

вул. Ломоносова, 26 

пров. В.Жуковського, 13/16 

пров. В.Жуковського, 15 корп.3 

просп. Голосіївський, 88 (п. 6-8) 

просп. Голосіївський, 94 к. 2 (п.1-4) 

просп. Голосіївський, 106 

просп. Голосіївський, 108/1 

просп. Голосіївський, 114/1 
 

 

капітальний ремонт електричних 

мереж/електрощитових 

 

просп. Голосіївський, 98/2 

просп. Голосіївський, 112 
 

 

капітальний ремонт покрівель 
вул. Ломоносова, 8 

вул. Маричанська, 13 
 

капітальний ремонт 

 інженерних мереж 

 

вул. В. Дубініна, 16 



Капітальний ремонт асфальтового покриття 

 

Вкрай важливе та актуальне питання для мешканців Голосіївського району 

міста Києва - стан внутрішньоквартальних доріг. Саме тому протягом 2020 року 

акцентувалося питання і на відновленні асфальтового покриття, зокрема, і  за 

такими адресами: 

- вул. Бурмистенко, 6 корп. 2; 

- вул. Васильківська, 49 к. 3; 

- вул. Маричанська, 12 к. 1; 

- вул. Маричанська, 7; 

- просп. Голосіївський, 88; 

- просп. Голосіївський, 102/1; 

- просп. Голосіївський, 110; 

- просп. Голосіївський, 114 к. 1; 

- просп. Голосіївський, 120 к. 1; 

- просп. Голосіївський, 122 к. 1; 

- просп. Голосіївський, 126 к. 1. 

 

 

Підтримка людей пенсійного віку  

та малозахищених верств населення 

 

Як і кожного року, до громадської приймальні чи не щодня звертаються люди, 

які потребують матеріальної підтримки. Причини у всіх абсолютно різні – це і 

низький рівень пенсії, і неочікувані проблеми зі здоров’ям, і непідйомні комунальні 

платежі і багато-багато іншого. 

А тому кожного року близько 1000 осіб, з числа тих хто звертається в 

громадські приймальні, отримують матеріальну допомогу з депутатського фонду. І 

з кожним роком кількість таких людей зростає. 

Також працівники приймалень консультують та допомагають подати 

документи на отримання одноразової адресної матеріальної допомоги за міською 

цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021роки, розуміючи, 

що працездатним особам, пенсіонерам та інвалідам, які опинилися в складних 

життєвих обставинах (у разі довготривалої хвороби, необхідності проведення 

складного і дорогого лікування з хірургічним втручанням, смерті близьких родичів 

(одного з подружжя, батьків, дітей), стихійного лиха, катастрофи, пожежі, повені та 

інших особливих обставин тощо) необхідна стороння підтримка. 

2020 рік вніс свої корективи, а тому розуміючи необхідність додержання 

карантинних норм та важливість підтримки малозабезпечених верств населення в 

складний період, були вжиті усі необхідні заходи щодо надання продуктових 

наборів під час карантину у зв'язку з пандемією COVID-19. Так, вдалося 

організувати видачу понад 2000 продуктових наборів. 

 

  



Зелені зони для мешканців Голосіїва 
 
 

Людина завжди прагне в 

ліс, у гори, на берег моря, річки 

або озера. Тут відчувається 

приплив сил, бадьорості. 

Недарма кажуть, що найкраще 

відпочивати на лоні природи. 

Проте не щодня ми маємо 

можливість вирватися з 

шумного міста на природу.  
 

Саме тому одним з 

пріоритетних завдань моєї 

діяльності стало створення 

зелених зон та скверів у Голосіївському районі м. Києва. 

За останні декілька років статус скверу було надано земельним ділянкам за 

адресами: просп. Голосіївський, 114 к. 2, просп. Голосіївський, 120 та 120 к. 2, 

просп. Голосіївський 108 к.2 та 108 к. 3, просп. Голосіївський, 96 Голосіївського 

району міста Києва. 

Триває процес створення скверів за адресами: просп. Голсоіївський, 95-105 та 

пров. Коломийський, 12 Голосіївського району міста Києва. Так, Департаментом 

земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) вже підготовлено проект Рішення Київської міської ради 

про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого будівництва та 

експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» за адресою: просп. 

Голосіївський, 95-105 та пров. Коломийський, 12 у Голосіївському районі м. Києва 

для утримання та експлуатації скверів. 

У 2020 році подано та вже підтримано постійною комісією Київради з питань 

екологічної політики звернення щодо надання статусу скверу земельній діялнці за 

адресою: вул. Маричанська, 5 Голосіївського району міста Києва. Наразі триває 

етап розробки проекту землеустрою зазначеної ділянки.  

Як результат плідної роботи минулих років бачимо створені та впорядковані 

сквери за адресами:  проспект Голосіївський, 114 корп. 2 та 108 корп. 2 і 3, що 

залюбки відвідуються у 2020 році киянами, а мешканці прилеглих житлових 

будинків мають біля своїх будинків не занедбану територію, а охайну зелену зону з 

доріжками, лавками для відпочинку, дитячим та спортивними майданчиками. 

В 2021 р. заплановано облаштування щеп однієї зеленої зони за адресою: 

просп. Голосіївський, 96, яка включатиме доріжки, дитячий майданчик, газони, 

квітники, окремі групи дерев та чагарників. 

Численні дослідження доводять, що міські парки та сквери сприяють моральному 

вихованню людей, дають їм можливості для повноцінного сімейного відпочинку, 

позитивно впливають на стан здоров’я дітей та підлітків. 

Кожна з зазначених ділянок стане приємним місцем для відпочинку всіх 

категорій населення, від дітлахів до людей поважного віку. 

 

  



Шановні Голосіївці! 

 

Протягом 2020 року ми з Вами спільно працювали на користь рідного району. 

Завдяки Вашій довірі та підтримці нам вдалося зробити багато корисних справ. 

Проте ми не будемо зупинятися на досягнутому і плануємо продовжувати ще 

активніше працювати над покращенням життя в Голосіївському районі міста Києва. 

Ви можете особисто спостерігати як поступово оновлюється та змінюється 

наш район і місто. З’являються нові сквери, асфальтуються міждворові проїзди, 

ремонтуються ліфти, у будинках з’являються нові енергозберігаючі вікна, оновлені 

сходові клітини та інженерні мережі, а на подвір’ях – нові дитячі і спортивні 

майданчики.  

Максимальну увагу приділяємо соціально незахищеним мешканцям району, 

які мають можливість отримати матеріальну допомогу, продуктові набори, 

безкоштовні окуляри, запрошення на прогулянку по Дніпру, маски, антисептики 

або відвідати театр чи цікаву екскурсію, слушну пораду щодо незрозумілих питань 

та уважне ставлення працівників приймальні. Кваліфікований юрист щодня може 

проконсультувати з нагальних проблем, що турбують Вас. 

Нам вдалося виконати значний об’єм роботи і з впевненістю можемо сказати, 

що надалі разом зможемо зробити ще більше для того, щоб Голосіївський район 

став комфортним та безпечним для життя, відпочинку та розвитку. 

Щиро дякую усім, хто був поряд: підтримував, допомагав, спрямовував, давав 

слушні поради та вказував на недоліки. Дякуємо всім активним і небайдужим людям 

Голосіївського району, які не чекали на покращення та зміни, а самі ініціювали їх і 

долучалися до реалізації різноманітних проєктів. Разом – ми сила! 

До зустрічі у громадських приймальнях за адресами: 

1) проспект Голосіївський, 96 Голосіївського району міста Києва; 

2) вул. Сєченова, 5 Голосіївського району міста Києва. 
 

 

З повагою 

Дмитро Калініченко 
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