Звіт
депутата Київської міської ради VIII скликання
члена фракції «Об’єднання «Самопоміч»

Лобан Юлії Михайлівни
про виконання депутатських повноважень
за період 01.12.2016 – 01.12.2017
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Юлія Лобан народилась 25 червня 1984 року в
місті Києві.
Фахівець у сфері управління міжнародним
бізнесом
та
управління
державними
інституціями, юрист.
Під час навчання
працювала старшим
лаборантом кафедри іноземних мов в
Київському національному університеті ім. В.
Гетьмана, а в подальшому, - помічником
генерального
директора
ТОВ
«Спортмайстер».
З 2007 року - керівник розвитку мережі ПАО «КБ «Надра».
З 2009 року - керівник інвестиційного розвитку комунального підприємства
«Київське інвестиційне агентство», та начальник служби КП
«Київтранссервіс».
З 2012 року і до тепер - керівник ТОВ «ЮМЛ».
Юлія Лобан, є - засновником благодійний фонду «Відновлення»,
засновником, та директором громадської організації «Учбовий центр
порятунку життя».
До обрання депутатом Київської міської ради, активно займалась
громадською діяльністю.
На виборах, до Київської міської ради, висувалась по виборчому списку
політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» у Київраді.
Безпартійна.
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ВСТУП
Виконання повноважень депутата Київської міської ради, що відповідно
до законодавства України, здійснюється на громадських засадах, можна умовно
розділити на наступні напрями:
1. Підтримка зв’язку з громадою. Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян;
2. Участь у засіданнях Київської міської ради та засіданнях постійної
комісії, до якої обрано депутата;
3. Участь в роботі інших органів Київської міської ради, робочих,
експертних групах;
4. Проекти рішень.
Всі напрямки роботи є однаково важливими і тому активна робота
депутата, на всіх вказаних ділянках,однаково важлива для громадян.
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1.Підтримка зв’язку з громадою.
Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян.
Задля підтримки постійного зв’язку із виборцями та вчасного реагування на
потреби й проблеми мешканців Деснянського та Дарницького районів, за якими
депутата було закріплено відповідно до внутрішнього розподілу «Об’єднання
«Самопоміч», Юлією Лобан, за рік виконання депутатських повноважень, було
проведено 35 прийомів громадян, більше 175 індивідуальних та колективних
зустрічей з мешканцями. Понад 377 громадян звернулись зі своїми заявами,
скаргами і пропозиціями, що були розглянуті та опрацьовані в межах
повноважень депутата. На базі ОСН-ів проводились виїзні прийомі громадян, а
саме: в Дарницькому районі. Брала участь у спільному прийомі громадян з
Народними депутатами України.
Крім того, постійно надавалися консультації та допомога у вирішенні проблем
через спеціалізовані юридичні приймальні Київського осередку «Об’єднання
«Самопоміч».

понад 175
понад300

понад264

377

прийомів та зустрічей мешканців відвідали
отримали
з громадянами
депутатський прийом
матеріальну

депутатський звернень

осіб

з питань громадян
допомогу

На основі отриманої від громадян і громадських організацій інформації,
їх скарг і пропозицій, було направлено 210 депутатських звернень та запитів,
адресованих до структурних підрозділів КМДА, районних у місті Києві
державних адміністрацій, комунальних підприємств, установ та організацій, з
вимогами щодо надання киянам якісних медичних послуг, утримання в
належному стані об’єктів житлового фонду та благоустрою, зупинення
незаконного будівництва і т.д.
Брала активну участь у подіях захисту конституційних прав
представників територіальної громади вулиці Ревуцького в Дарницького
району та права на безпечне життя від спроби забудовника побудувати
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багатопаливну автозаправну станцію в безпосередній близькості до
багатоквартирних житлових будинків, було написано велика кількість звернень
щодо будівництва «БП АЗС» по
вул. Ревуцького та Анни
Ахматової. Реєстрація мирної акції мешканців біля АЗС, безпосередня участь в
мирних акціях біля АЗС, робочі групи, публічні виступи в Київраді на
пленарних засіданнях та постійних комісіях, організація особистої зустрічі
Віталія Володимировича Кличко з мешканцями Ревуцького, біля будівництва
АЗС на Ревуцького, організація зустрічі з департаментами та мером в Київській
міській адміністрації, для ознайомлення з документами та ситуації в цілому,
багатьом мешканцям з Ревуцького надалась та надається висококваліфікована
юридична допомога в судових справах з забудовником «БП АЗС» на
Ревуцького. 10 місяців разом з мешканцями та не байдужими киянами пишемо
запити, відвідує мирні зібрання та акції, відстоюючи їх права. Зібравши пакет
документів, був написаній та поданий Проект Рішення «Про врегулювання
питання використання земельної ділянки площею 0,5506 га на перетині вул.
Ревуцького та вул. Анни Ахматової в Дарницькому районі міста Києва» Проект
Рішення пройшовши всі інстанції, був винесений на Пленарне засідання
Київської міської ради. Його підтримали 92 депутати - «Рішення прийнято».
06.10.2017 року земельна ділянка була арештована, а будівництво призупинене.
Будемо і надалі продовжувати відстоювати свої конституційні права та
обов’язки на безпечне життя.

Надавала адресну матеріальну допомогу малозабезпеченим верствам населення
міста Києва, у межах Програми вирішення депутатами Київської міської ради
соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та
доручень виборців на 2016-2019 роки. Фінансова допомога була надана понад
300 особам відповідно до їх звернень. Також, було надано кошти на вирішення
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проблем навчальних закладів, дитячих навчальних закладів, інтернатів
Дарницького району міста Києва.

Напрями
використання
коштів,
Програми
вирішення
депутатами
Київради
соціально-економічних
проблем,
виконання передвиборчих програм та доручень виборців

*Залишок коштів станом на 01.12.2017 року становить 290,51грн.

Інформація для запису на депутатський прийом
адреса громадської приймальні

вул. Ревуцького, 13 б, м. Київ

години проведення депутатських прийомів

2-ийпонеділок місяця 15:00 – 18:00

4-ийпонеділок місяця 15:00 – 18:00
Телефони для запису

(044) 537-07-53
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За рік депутатства, найбільша кількість заяв та звернень від
громадян відносились до сфери охорони здоров’я та соціального
захисту.
Активність Юлії Лобан:
1. Домоглася внесення дуже важливих питань та правок до програми «Турбота.
Назустріч киянам» на 2016-2018 роки у розділі «прозорості». Завдяки змінам,
виплати матеріальної допомоги зможуть отримати люди з обмеженими
можливостями, діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей. Також у програмі
передбачене виділення коштів для оздоровлення дітей-учасників АТО,
харчуванням малозабезпечених громадян. Данні зміни чекали 1,5 року.
2. Здійснення контролю за виконанням програм:
● «Соціальне партнерство»;
● «Турбота»;
● «Соціальний хліб»;
● «Здоров’я Киян» на 2017 – 2019 роки;
● «Протидії захворюванню туберкульозу»
3. Прийняла учать в важливому пресс-брифінгу щодо проекту рішення «Про
затвердження положення про конкурсний відбір кандидатур на посади
головних лікарів закладів охорони здоров’я коммунального сектору в місті
Києві».
4. Важливе питання, яке неможливо було оминути, так як це майбутнє нашої
столиці, забезпечення фолієвою кислотою жінок, що знаходяться на першому
триместрі вагітності. Питання підтримали, прорахували та включили до
бюджету.
5.Активно велась діяльність по допомозі з питань нефрології та
туберкульозному профілю:
● забезпечення витратними матеріалами: гепарином, рукавичками,
фізіологічним розчином;
● були взяті до уваги та обговорені пропозиції компаній-спонсорів про
безкоштовне надання лікарням міста Києва машин для проведення
діалізу/гемодіалізу;
● зроблені ремонтні роботи в нефрологічному профілю.
5. Очолила ряд робочих груп при постійній комісії Київської міської ради з
питань охорони здоров’я:
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● щодо вирішення питання, надання якісної медичної допомоги хворим
нефрологічного профілю;
● щодо боротьби та протидії туберкульозу;
● щодо психологічної реабілітації учасників АТО та членів їх сімей;
6. Був підготовлений проект рішення та пройдений по всім діючим комісіям,
де отримав погодження та підтримку депутатів, для створення парку площею
майже 190 тис.м2 навколо озера «Сонячне» в Дарницькому районі міста Києва.
Проект рішення буде винесений на пленарне засідання Київради.
7. Утворення «Асоціації жінок-лідерок України», головною метою яких є
сприяння реалізації організаційного, політичного, економічного, наукового та
творчого потенціалу жінок-лідерок для здійснення та захисту прав і свобод
людей.
8. Найбільший свій вклад намагається присвятити дітям з багатодітних сімей,
сиротам, малозабезпеченим і всім, хто потребує допомоги.
● Дітям з багатодітних сімей був організований перегляд мультфільму.
● Садочок №290 отримав шафки та лінолеум, якого так потребував садок
та дітки в ньому.
● Організували діткам з особливими потребами можливість відвідати
«Співоче поле» де проходила, чарівна своїми кольорами та композиціями,
виставка квітів.
● Скоро свята, будемо продовжувати робити добрі справи.
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2. Участь у засіданнях Київської міської ради та
засіданнях постійної комісії
Починаючи з 1 грудня 2016 року, з дати установчого засідання Київської
міської ради VIII скликання було проведено 18 засідань, з тривалістю 29
робочих днів, на яких було розглянуто понад 2700 питань порядку денного.
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Постійна комісія Київської міської ради з питань охорони
здоров’я та соціального захисту
Рішенням Київради, Юлію Лобан було призначено Секретарем постійної
комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту.
Для попереднього розгляду питань, що вносяться на розгляд Київради,
розробки проектів рішень, здійснення контролю за виконанням рішень
Київради та актів КМДА, у Київраді функціонують постійно діючі комісії,
кожна з яких має своє галузеве спрямування.
З початку роботи Київради VIII скликання за активної участі Юлії Лобан
було проведено 38 засідання комісії. Депутат був присутній на 37 засіданнях
комісії, взяв безпосередню участь у розгляді питань порядку денного, що
виносились на розгляд комісії у 2017 році. З матеріалами роботи комісії та
всіма протоколами засідань, всі охочі, можуть детально ознайомитись на сайті
Київради
у
відповідному
розділі
http://kmr.gov.ua/uk/comisii/23/protokol?page=3
У межах роботи комісії, Юлія Лобан:
1.

Взяла участь у конкурсній комісії щодо обрання директора ДОЗ.

2.
Звернулася щодо розгляду питання про дотримання Департаментом
охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) законної процедури при призначенні головного лікаря
Олександрівської клінічної лікарні м. Києва
3. Підтримувала рішення, направленні на розвиток охорони здоров’я,
соціального захисту та медицини в цілому.
4. Звернулась щодо звіту робочої групи при постійній комісії Київської міської
ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту щодо вирішення
питання якісної медичної допомоги хворим нефрологічного профілю, розробки
Міської цільової комплексної програми 
«Здоров’я киян» на 2017-2020 роки.
5. Підтримала ініціативу створити підготовчу групу щодо напрацювання
пропозицій по внесенню змін до МЦП «Турбота. Назустріч киянам» в частині
передбачення коштів для дитячих будинків сімейного типу м. Києва на
компенсацію витрат по оплаті житлово-комунальних послуг.
6. Взяла участь у засіданні міської Комісії ДСП з відбору громадських
організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва на 2017
рік.
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7. Звернулась до Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів щодо
питання моніторингу стану інфекційної безпеки в лікувальних установах,
закладах громадського харчування та послуг м. Києва.
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3. Участь в роботі інших органів Київської міської ради,
робочих, експертних групах, інших органів до яких
депутата може бути обрано, делеговано чи призначено
✓ Є головою робочої групи постійної комісії Київської міської ради з
питань охорони здоров’я та соціального захисту щодо вирішення
питання
надання
якісної
медичної
допомоги
хворим
нефрологічного профілю.
✓ Є головою робочої групи постійної комісії Київської міської ради з
питань охорони здоров’я та соціального захисту щодо
психологічної реабілітації учасників АТО та членів їх сімей.
✓ Є головою робочої групи робочої групи постійної комісії Київської
міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту по
боротьбі та протидії туберкульозу.
✓ Є членом робочої групи постійної комісії Київської міської ради з
питань екологічної політики щодо вивчення ситуації, що склалася
на озері Гарячка у Дарницькому районі міста Києва.
✓ Є членом робочої групи постійної комісії Київської міської ради з
питань екологічної політики щодо вирішення екологічної проблеми
озера Сонячне у Дарницькому районі міста Києва.
✓ Є членом підготовчої групи постійної комісії Київської міської ради
з питань охорони здоров’я та соціального захисту щодо
напрацювання пропозицій по внесенню змін до МЦП «Турбота.
Назустріч киянам» в частині передбачення коштів для дитячих
будинків сімейного типу міста Києва на компенсацію витрат по
оплаті житлово-комунальних послуг.
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4. Проекти рішень, суб’єктом подання яких є
Юлія Лобан:
1. Проект рішення Київської міської ради №2788 (Про звернення Київської
міської ради до Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони
здоров'я України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо
правових аспектів внесення змін до національного класифікатора України
ДК 003:2010 в сфері охорони здоров'я ).
2. Проект рішення Київської міської ради №1386 (Про деякі заходи щодо
організації функціонування дитячої кімнати для тимчасового перебування
дітей в адміністративному будинку Київської міської ради).
3. Проект рішення Київської міської ради №4119 (Про затвердження
Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади головних лікарів
закладів охорони здоров'я комунального сектору в місті Києві).
4. Рішення №8/3015 (Про врегулювання питання використання земельної
ділянки площею 0,5506 га на перетині вулиці Ревуцького та вулиці Анни
Ахматової в Дарницькому районі міста Києва).
5. Рішення №805/1809 (Про надання статусу скверу земельній ділянці, що
розташована за адресою вул. Ревуцького, 10/2 вул. Анни Ахматової, 2-а у
Дарницькому районі м. Києва).
6. Рішення №11/2233 (Про внесення змін до рішення Київської міської ради
№ 116/116 від 03.03.2016 року "Про затвердження міської цільової
програми "Турбота. Назустріч киянам на 2016-2018 роки").
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Пріоритети на 2018 рік
Станом на сьогодні очевидно, що пріоритетними напрямками роботи
депутата на 2018 рік буде:
1. Відстоювання інтересів киян у сфері охорони здоров’я та соціального
захисту.
2. Підтримка зв’язку з громадою, розвиток і підтримка місцевих ініціатив.
3. Боротьба з корупційною складовою в закладах охорони здоров’я.
4. Робота в робочих та експертних групах.
5. Проект положення міжфракційного об’єднання жінок «Гендерна
рівність».
6. Перегляд умов закупівлі харчування в дитячі садки та школи, перегляд
норм харчування на одну дитину.
7. Контроль за виконанням програм: «Соціальний хліб», «Турбота»,
«Соціальне партнерство».
8. Контроль за коштами виділеними на діаліз/гемодіаліз.
9. Надання статусу парку озеру Сонячне, що знаходиться в Дарницькому
районі міста Києва.
10. Розробка проекту рішення «Про надання учасникам АТО кредиту на
пільгових умовах».
11. Розробка проекту положення щодо роботи з вимушено переселеними
особами.
12. Захист на пленарному засіданні Київської міської ради зареєстрованих
проектів рішень.
13. Моніторинг використання коштів виділених на Міську цільову
комплексну програму «Здоров'я киян» на 2016 - 2018 роки.
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