ЗВІТ

БАТЬКІВЩИНА

про роботу депутата Київради від фракції «Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина», першого заступника голови
постійної комісії Київської міської ради з питань власності

Ганни Свириденко

«Покращуємо Київ разом»

Проекти рішень
Київради

Як представник громади міста Києва, вважаю, що місто Київ має рахуватись зі світовим досвідом розбудови великих міст і столиця України має розвиватись за новою
концепцією, яка має включати наступні заходи:
•
Переоцінка стратегічних пріоритетів реалізації Стратегії розвитку Києва;
•
Збереження історичної самобутності та розвиток культури;
•
Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва;
•
Впровадження найсучасніших інформаційних технологій в управлінні та побуті;
•
Пристосування транспортного сполучення для сучасних потреб міста;
•
Залучення інвестицій з розробки нових і перспективних альтернативних джерел
енергії (геотермальне, сонячне тощо), що дасть змогу сприяти вирішенню проблем енергоефективності та екологічної безпеки в місті;
•
Спрямовування економічного ресурсу на подальший розвиток освіти та медицини в місті Києві, забезпечення належної винагороди педагогічним та медичним
працівникам за їхню самовіддану працю;
•
Робота з реалізації молодіжної політики в місті, забезпечення молоді якісними
освітніми послугами, робочими місцями;
•
Розробка та реалізація соціальних проектів спрямованих на популяризацію
здорового способу життя та розвитку спорту, патріотичне виховання молоді,
розвиток інтелектуального потенціалу.

Основні
показники за рік
•
•
•
•

•

Усних звернень
опрацьовано –
218;
Письмових звернень опрацьовано – 230;
Депутатських
звернень направлено – 482;
Особистих при
йомів громадян
та зустрічей
проведено – 51;
Мешканцям надано юридичних
консультацій –
150.

Про соціальне
партнерство
у сфері оренди
комунального
майна міста
Києва, що використовується
для розміщення приватних
закладів освіти

•

•

•

•

Про встановлення заборони передачі майна
та земель комунальної власності територіальної громади міста Києва у власність
або користування юридичним особам,
у статутних капіталах яких є частка
держави-агресора
Про надання статусу скверу земельній
ділянці, що розташована по вул. Олександра
Архипенка, 3, 3-а, 5 в Оболонському районі
м. Києва
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»
Про звернення Київської міської ради до
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України та Міністерства охорони здоров’я
щодо диференціації оплати праці медичних
працівників

Засідання
Київської міської ради

Ремонт об’єктів житловокомунальної інфраструктури

•
•

Пленарних засідання Київської міської ради проведено – 36.
•
Пленарних засідань Київради відвідано/відсутність у зв’язку з перебуванням у відрядженні – 28/8.
•
Засідань Комісії проведено – 57.
•
Розглянуто на засіданнях Комісії 6794 питання (в тому числі: 6435 питання оренди комунального майна, 180 проектів розпоряджень, 179 проектів рішень та 784 інших питань).
•
Брала участь у складі комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності; конкурсної комісії на право оренди майна, переданого в управління Дніпровській районній в
м. Києві державній адміністрації; конкурсної комісії на право оренди майна, переданого в
управління Оболонській районній в м. Києві державній адміністрації.
•
Відвідуваність засідань Комісії – 45.
•
На посаді ініціювала/підтримала вирішення таких важливих загальноміських питань:
•
Разом з мешканцями Оболонцями розпочала місцеву ініціативу з метою домогтися підтримки Київрадою проекту рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки
•
між Київрадою та ТОВ «МЕЗОКРЕД ХОЛДИНГ».
•
Взяла участь у круглих столах на теми «Надання екстреної та невідкладної медичної
•
допомоги у місті Києві» та «Доцільність прийняття Міської цільової програми місцевих
стимулів для медичних працівників».
Культура

•

•

Рішення Київради, які вже підписані
мером та набули чинності

Завдяки пропозиції Ганни Свириденко, внесеної з голосу
у сесійній залі, комунальний кінотеатр «Братислава»
потрапив до переліку тих об’єктів культурної сфери, які
почнуть ремонтувати у наступному році (обсяг фінансування 5 млн грн.). За ініціативи лідера громадської
кампанії «Врятувати «Братиславу» Ганни Свириденко на
Оболоні пройшли вибори майбутнього фасаду комунального кінотеатру «Братислава». Участь у голосуванні взяли більше тисячі мешканців району, які мали
можливість ознайомитися з проектом ремонту закладу,
оздоблення прилеглої території та запропонованими
варіантами фасаду на шпальтах спецвипуску газети
«Правозахист Оболоні», інформаційних наметах нашого
громадського руху та у мережі Фейсбук.

Підтримка закладів освіти
•

•

СШ №210 – встановили
лавки для вболівальників
навколо стадіону та доукомплектований дитячий
майданчик, встановили
камери відеоспостереження; була проведена заміна
вікон, капітальний ремонт
фасаду, капітальний
ремонт інженерних мереж,
облаштування пандуса
СШ №233 – встановили
новий спортивно-ігровий
майданчик (воркаут);

Замінено вікна у під’їздах:
просп. Героїв Сталінграда 19-а
(1 під’їзд), просп. Героїв Сталінграда 7 (2 під’їзд), вул. Архипенка
7/5 (2 під’їзд), просп. Героїв
Сталінграда 17 (1 під’їзд), просп.
Героїв Сталінграда 11 (1-2 під’їзди), проспект Героїв Сталінграда
19-а (2, 6 під’їзди), вул. Приозерна
6-а (2-6 під’їзди), вул. Архипенка
12/3 (1 -2 під’їзди);
Проведено капітальний ремонт
інженерних мереж: вул. Архипенка 5-а, вул. Приозерна 6-а;
Ремонт ліфтів: вул. Йорданська
14-а (2 під’їзд);
Капітальний ремонт асфальтного
покриття – вул. Архипенка 10.

Використання коштів депутатського фонду
•
•

•

•
•

Проведено футбольний турнір за почесний трофей –
Кубок «Правозахисту Оболоні».
Ремонт в дитсадках: ДНЗ №517 проспект Героїв Сталінграда, 9Б – заміна лінолеума в 3-х групах та ремонт підлоги; ДНЗ 685 вулиця Приозерна, 6 – встановили ігровий
майданчик; ДНЗ №581 вулиця Олександра Архипенка,
5-б – дитячий майданчик.
Встановлення поштових скриньок: вул. Архипенка 10-б,
просп. Сталінграда 7-А (1 під’їзд), просп. Сталінграда19-А
(6 під’їзд), просп.. Сталінграда 11(2 під’їзд), вул. Йорданська 18 (1 під’їзд), вул. Йорданська 18-А (2 під’їзд)
Надано матеріальну допомогу 184 особам на суму
225627.13 грн.
Придбання пасхальних кексів до Великодня – 825 шт.

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ
адреса: Архипенка 10-в; телефони: 232-85-98, 426-52-99; e-mail: pravozahist_oboloni@ukr.net; графік роботи: пн, вт, чт, пт 10:00–18:00

