ЗВІТ
депутата Київради VIII скликання
члена фракції «Об’єднання «Самопоміч»

Лобан Юлії Михайлівни
про виконання депутатських повноважень
за період 01.12.2015 – 01.12.2016

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 дотепер - 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, відразу після набуття повноважень депутата міської
ради, було організовано постійно працюючу громадську приймальню, через яку за
рік виконання депутатських повноважень було проведено 24 прийоми громадян,
більше 70 індивідуальних та колективних зустрічей з мешканцями. Понад 300
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 100

понад 300

прийомів та зустрічей мешканців відвідали
з громадянами
депутатський прийом

450

понад 300

депутатський звернень
з питань громадян

осіб отримали
матеріальну
допомогу

На основі отриманої від громадян і громадських організацій інформації, їх
скарг і пропозицій, було направлено 450 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.
Адресна матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення міста
Києва, що фінансується у межах Програми вирішення депутатами Київської
міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм
та доручень виборців на 2016-2019 роки, була надана понад 300 особам відповідно
до їх звернень. Також, було надано кошти на вирішення проблем навчальних
закладів, дитячих навчальних закладів, інтернатів Дарницького району міста
Києва.
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Напрями використання коштів Програми вирішення
депутатами Київради соціально-економічних проблем, виконання
передвиборчих програм та доручень виборців

*Залишок коштів станом на 01.12.2016 року становить 114,28 грн.

Інформація для запису на депутатський прийом
адреса громадської приймальні

вул. Прорізна, 22 б, м. Київ

години проведення депутатських прийомів

2-ий понеділок місяця 14:00 – 18:00
4-ий понеділок місяця 14:00 – 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. Зберегла 25 млн. в програмі «Турбота».
2. Розробила Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади головних
лікарів закладів охорони здоров’я комунального сектору міста Києва.
3. Широко вела діяльність по боротьбі з туберкульозом, зокрема:
 розроблено та прийнято Міська Цільова програма по боротьбі з
туберкульозом;
 організовано та проведено круглий стіл на тему: «Місту Київ – ефективну
стратегію протидії туберкульозу»;
 сприяла у забезпеченні ТМО Фтизіатрія медичним препаратом – Рифампіцин
у кількості 20 640 пігулок на загальну суму 14 421 грн.
4. Активно велась діяльність по допомозі хворим нефрологічного 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.
5. Здійснення контролю за виконанням програм:
 «Соціальне партнерство»;
 «Турбота»;
 «Соціальний хліб».
6. Очолила ряд робочих груп при постійній комісії Київської міської ради з питань
охорони здоров’я:
 щодо вирішення питання надання якісної медичної допомоги хворим
нефрологічного профілю;
 щодо боротьби та протидії туберкульозу;
 щодо психологічної реабілітації учасників АТО та членів їх сімей.
7. Винесла проблемні питання на чергове засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань екологічної політики та ініціювала створення робочих груп щодо
проблемних питань озера Гарячка, озера Сонячне.
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2. Участь у засіданнях Київської міської ради та
засіданнях постійної комісії
Починаючи з 1 грудня 2015 року, з дати установчого засідання Київської
міської ради VIII скликання було проведено 30 засідань, на яких було розглянуто
понад 3500 питань порядку денного.

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 24 засідання комісії. Депутат був присутній на 22 засіданнях
комісії, взяв безпосередню участь у розгляді питань порядку денного, що
виносились на розгляд комісії у 2016 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. Підтримувала рішення, направленні на розвиток охорони здоров’я,
соціального захисту та медицини в цілому.
3. В ході функціонування робочої групи, що функціонує на базі комісії, яка
займається вирішенням актуальних проблем людей хворих на туберкульоз, вперше
за 10 років, у поточному році місто виділило на першочергові заходи протидії
туберкульозу 2,3 млн гривень. Що значно поліпшило якість надання медичних
послуг.
4. 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.
5. 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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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 опрацювання
питань надання в оренду нежитлових приміщень на пільгових умовах.
 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 робочої групи постійної комісії Київської міської ради з
питань охорони здоров’я та соціального захисту щодо питання
формування цін на лікарські засоби, які реалізують аптечні заклади КП
«Фармація».
 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 №4769 (Про звернення депутатів
Київської міської ради до Прем'єр-міністра України, Міністерства охорони
здоров'я України та Міністерства аграрної політики України).
2. 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).
3. Проект рішення Київської міської ради №3260 (Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована за адресою вул. Ревуцького, 10/2 вул.
Анни Ахматової, 2-а у Дарницькому районі м. Києва).
4. Проект рішення Київської міської ради №2969 (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 2017 рік
Станом на сьогодні, очевидно, що пріоритетними напрямками роботи
депутата на 2017 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 корупційної 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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