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2021 р.

ВСТУП
Депутат Київської міської ради, що, відповідно до законодавства
України, як представник інтересів територіальної громади, зобов'язаний
виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади,
виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом,
брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування та
здійснюють:
1. Прийом громадян та розгляд їх пропозицій, заяв, скарг;
2. Вивчення, попередній розгляд і підготовку питань, контроль
виконання рішень Київради та актів її виконавчого органу
(Київської міської державної адміністрації), які належать до
відання постійної комісії до якої обрано депутата;
3. Роботу в інших органах Київської міської ради, робочих,
експертних групах, інших органів до яких депутата може бути
обрано, делеговано чи призначено;

1. Прийом громадян та розгляд їх пропозицій, заяв, скарг
Протягом звітного періоду задля підтримки постійного зв’язку із
виборцями та своєчасного реагування на потреби й проблеми мешканців
Солом’янського р-ну району, після набуття повноважень депутата
міської ради, Володимиром було вже

проведено декілька прийомів

громадян, індивідуальних та колективних зустрічей з мешканцями
(особисто) та 50 прийомів його помічниками, які працюють в
громадській приймальні та надають консультації з метою вирішення
проблем мешканців. Володимир активно спілкується з виборцями через
сучасні засоби спілкування, як то е-пошта, FaceBook, Viber, WhatsAPp.
На основі отриманої від громадян і громадських організацій
інформації, їх скарг і пропозицій, було направлено 15 депутатських
звернень та запитів, адресованих до структурних підрозділів КМДА,
районних у місті Києві державних адміністрацій, районних управлінь
Національної поліції, комунальних підприємств, установ та організацій,
з вимогами щодо усунення недоліків у міському адмініструванні,
надання киянам якісних комунальних послуг, перевірок законності
будівництва та дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності,
утримання в належному стані об’єктів житлового фонду та благоустрою,
ефективного використання бюджетних коштів, формування адресних
переліків об’єктів, житлово-комунального господарства що потребують
додаткового фінансування для проведення капітального/поточного
ремонтів, заміни вікон, ліфтів, тощо.
Інформація для запису на депутатський/юридичний прийом
03058, вул. Миколи Голего, буд. 5
Телефон: (098) 208-55-63; (099) 270-71-55, deputataprijmalna@gmail.com
Години прийому:
Понеділок-п'ятниця з 10:00 до 17:00;

Особистий прийом депутатом проводиться двічі на місяць з 12:00 до
15:00 (першого та третього понеділка місяця за попереднім записом).
2. Напрями використання коштів Програми вирішення
депутатами Київради соціально-економічних проблем, виконання
передвиборчих програм та доручень виборців.
У межах Рішення Київської міської ради «Про затвердження
Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально –
економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень
виборців на 2021 – 2025 роки» було подано перші листи щодо виділення
коштів для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим особам,
які проживають у Солом’янському р-ні м. Києва. Активно формуються
списки щодо максимально можливого та необхідного матеріального
забезпечення

інших осіб Солом’янського р-ну, які потребують такої

допомоги.
В межах зазначеної програми визначено пріоритетні сфери, що
потребують фінансової підтримки з боку депутата, а саме «соціальний
захист» та «житлово-комунальне господарство»
3. Вивчення, попередній розгляд і підготовка питань, контроль
виконання рішень Київради та актів її виконавчого органу
(Київської міської державної адміністрації), які належать до відання
постійної комісії, до якої обрано депутата.
Рішенням Київради, яким Володимира Кравця було призначено
першим заступником голови постійної комісії Київської міської ради з
питань архітектури, містобудування та земельних відносин. Депутат
безпосередньо брав участь у всіх шести засіданнях постійної комісії

Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та
земельних відносин, що були проведені у грудні 2020 - березні 2021 р. та
активно приймав участь у розгляді всіх питань порядку денного, що
виносилися на розгляд комісії. З матеріалами роботи комісії та всіма
протоколами засідань всі охочі можуть детально ознайомитися на сайті
Київради у відповідному розділі.
Депутат активно здійснює роботу з підрозділами Департаменту
земельних ресурсів, Департаменту містобудування та архітектури та
Департаменту Державного архітектурно-будівельного контролю міста
Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) задля своєчасного виявлення можливих
порушень законодавства у сфері архітектури, містобудівної діяльності та
земельних відносин.
4. Робота в інших органах Київської міської ради, робочих,
експертних групах, інших органів до яких депутата може бути
обрано, делеговано чи призначено.
Володимир взяв участь у всіх чотирьох пленарних засіданнях
Київської міської ради, що відбулися у звітному періоді.
Депутат безпосередньо брав участь:
1. В нараді щодо подальшого благоустрою території скверу на просп.
Повітрофлотському 11-13 у Солом’янському районі м. Києва;
2. В робочій групі щодо вирішення ситуації яка склалася у
мешканців ЖК «The Lake» із забудовником ТОВ «Депат» у пров.
Ясинуватському 11, Голосіївського району м. Києва.
Разом з іншими депутатами Київської міської ради Володимир є
співавтором проекту рішення Київської міської ради №816 «Про

звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів України щодо
вжиття термінових заходів для захисту життя та здоров’я громадян
України, та забезпечення населення вакциною Гам-КОВІД-Вак».
5. Пріоритети на 2021 рік
Пріоритетними напрямками роботи депутата на 2021 рік стають
саме стратегічні питання організації роботи Київради, КМДА та
системні питання розвитку міста Києва і захисту прав громади.
Особливо варто виокремити наступні:
1. Сприяння проведенню заходів з капітального ремонту старого
житлового фонду Солом’янського р-ну міста Києва;
2. Створення додаткових зелених зон на території м. Києва;
3. підтримка зв’язку з громадою, мешканцями Солом’янського р-ну.
м. Києва, розвиток і підтримка місцевих ініціатив;
4. Організація

спортивних

масових

заходів

для

мешканців

Солом’янського р-ну м. Києва з метою сприяння заохоченню до
здорового способу життя мешканців району та міста, покращення
культури та освіти громадян.
5. Вдосконалення механізмів розробки, затвердження та виконання
міських цільових програм;
6. Робота в тимчасових контрольних комісіях, робочих та експертних
групах.

