ЗВІТ

БАТЬКІВЩИНА

про роботу депутата Київради

Ганни Свириденко

КОШТИ МІСТА – НА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ мешканців Оболоні
Ремонт і відновлення житлового фонду

•
•
•
•

Капітальний ремонт інженерних мереж на проспекті
Героїв Сталінграду 9-а
Капітальний ремонт покрівлі будинків за адресами:
вул. Йорданська 14-а, вул. О. Архипенко 10-в, проспект Героїв Сталінграду, 15
Капітальний ремонт каналізації по вул. О. Архипенко 10-в
Ремонт сходових клітин за адресами: вул. Архипенко 10-а, (1—4 під’їзди), вул. О. Архипенко 10-в,
проспект Героїв Сталінграду 19 (3 під’їзд), проспект
Героїв Сталінграду 9-а

Екологічна безпека

•

Заходи з підвищення енерго
ефективності житлових
будинків та дитячих
навчально-виховних закладів

Зупинене облаштування паркувального •
майданчику на зеленій зоні поблизу
озера Вербне. Після піврічного протистояння громади та забудовників, Київрада
підтримала відповідний проект рішення,
ініційований командою «Правозахисту
Оболоні» «Про внесення змін до таблиці
№1 додатка №5 до рішення Київської
міської ради від 23 червня 2011 року
№ 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві"»

Боротьба проти незаконних забудов
•

•

•

•

Благоустрій

Громадська кампанія «Врятувати «Братиславу» підходить до фінішу. Наразі вдалося запобігти
•
зведенню на місці комунального кінотеатру 26-поверхового житлового будинку. Розроблено план з
перетворення закладу на громадсько-культурний простір з кіноконцертною і театральною діяльністю та центром розвитку сучасних технологій
Триває боротьба проти забудови берега Йорданського озера. Розроблено та винесено на розгляд
Київради Проект рішення «Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 23.07.2004
№78-6-00184, укладеного між Київською міською радою та товариством з обмеженою відпо
відальністю «МЕЗОКРЕД ХОЛДИНГ» на підставі пункту 75 рішення Київської міської ради
від 12.02.2004 №59/1269»

Культура

•

•
•

Є співавтором рішення Київради: «Про внесення змін до Комплексної
•
міської цільової програми «Столична культура 2016—2018». Згідно нього
столичні комунальні кінотеатри мають отримати 30 млн. гривень на ремонти та модернізацію обладнання. Це рішення вже набуло чинності
З ініциативи Ганни Свириденко на сесії Київради прийнято рішення
про перейменування бібліотеки №249 (Про перейменування бібліотеки
імені Г. Котовського для дітей Централізованої бібліотечної системи
Оболонського району м. Києва в бібліотеку імені Олени Пчілки для дітей
Централізованої бібліотечної системи Оболонського району м. Києва)

Матеріальна
•
допомога
малозабезпеченим
верствам населення
м. Києва — 160 осіб

Проект рішення Київської міської ради №2286 (Про надання статусу скверу •
земельній ділянці, що розташована по вул. Олександра Архипенка, 3, 3-а, 5
в Оболонському районі м. Києва)
Проекту рішення Київської міської ради №1658 (Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280 «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва»)
Було прийнято громадян на особистому прийомі – 354
Було направлено депутатських звернень – 536

Ганна Свириденко добилася
позитивного рішення від КМДА
стосовно будівництва бювету
по вул. Йорданській 11. Кошти
на будівництва бювету передбачені в міському бюджеті. Наразі
будівництво вже розпочато

Адресна допомога Програми з підтримки дитин
ства та допомоги дитячим
малозабезпеним
верствам населення навчально-виховним закладам

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ КИЇВРАДИ
•

Встановлення енергозберігаючих вікон за адресами:
вул. Йорданська 14-а (2 під’їзд),
вул. Приозерна 6 (1 під’їзд),
вул. О. Архипенко 10 (1—6 під’їз
ди), вул. О. Архипенко 10-в,
вул. О. Архипенко 10-а, проспект
Героїв Сталінграду 13, 15, 19
(3 під’їзд), вул. Йорданська 4-г
(школа №232), вул. О. Архипенко 8-г (школа №216)

Встановлено нові дитячі
майданчики за адресами:
вул. Йорданська 22-а
(школа №210),
вул. Йорданська, 24-а
(школа №211)

РОБОТА В КОМІСІЯХ ТА РОБОЧИХ ГРУПАХ
Входить до складу тимчасової контрольної комісії,
що створена рішенням Київської міської ради
від 22.11.2017 №08/231-2815/ПР «Про створення
тимчасової контрольної комісії Київської міської
ради щодо вивчення ситуації, що склалася на території заводу «Радикал»

