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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ





Кількість громадян, які звернулися до громадської приймальні - 2230;
Кількість громадян, які відвідали особистий прийом – 300;
Кількість направлених депутатських звернень – 950;
Кількість громадян, які отримали безоплатну юридичну
консультацію - 400;
Зелені зони та сквери для мешканців Голосіївського району

У 2019 році здобутком нашої спільної праці стало закінчення
реконструкції скверів за адресами:
1) проспект Голосіївський, 108.
2) проспект Голосіївський, 114
З нагоди відкриття зелених зон було організовано свято з веселими
аніматорами, подарунками та сюрпризами.
Адреса: проспект Голосіївський, 108
До реконструкції скверу

Після реконструкції скверу

Адреса: проспект Голосіївський, 114
До реконструкції скверу

Після реконструкції скверу

У 2019 році розпочато та наразі триває процес розробки проекту
реконструкції скверу за адресою: проспект Голосіївський, 96, який включатиме
доріжки, майданчики, газони, квітники, окремі групи дерев та чагарників.
Також, за ініціативи мешканців Голосіївського району, вже була
проведена робота щодо розроблення проекту землеустрою з метою розгляду
питання надання статусу скверу земельним ділянкам за адресою: просп.
Голосіївський, 95-105 та пров. Коломийський, 12.
Наразі, відповідні проекти рішень Київської міської ради (справа К-37913 та
К-37934) зареєстровані секретаріатом, отримали позитивний висновок Постійної
комісії Київської міської ради з питань екологічної політики (Протокол №7/81 від
22.05.2019) та знаходяться на розгляді Постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування.
Численні дослідження доводять, що міські парки та сквери сприяють
моральному вихованню людей, дають їм можливості для повноцінного сімейного
відпочинку, позитивно впливають на стан здоров’я дітей та підлітків.

Житлово-комунальне господарство
Житловий фонд, більша частина якого була побудована ще до здобуття
Україною незалежності, неухильно старіє та потребує оновлення.
На підставі опрацювання звернень мешканців Голосіївського району
міста Києва ініційовано включення до Програми економічного і соціального
розвитку міста Києва на 2019 рік (далі - Програма) поадресний перелік об'єктів
для виконання робіт з капітального ремонту. Відповідні капітальні роботи
були виконані у 2019 році за такими адресами:
- заміна вікон сходових клітин – вул. П. Потєхіна, 8;
- облаштування віконних відкосів: вул. Маричанська, 3, вул.
Маричанська, 7;
- капітальний ремонт сходових клітин: вул. Васильківська, 23/16,
Маричанська, 13;
- капітальний ремонт інженерних мереж – вул. Сєченова, 5;
- капітальний ремонт електричних мереж: просп. Голосіївський, 82,
пров. Коломийський, 5/2;
- капітальний ремонт фасадів: вул. Маричанська, 9 (ремонт фундаменту),
вул. Васильківська, 19/15 (герметизація панельних швів);
- монтаж міжквартальних сходів – просп. Голосіївський, 82;
- облаштування дитячих майданчиків: вул. Ломоносова, 24, вул.
Сєченова, 10 к. 2, вул. Сєченова, 5;
- встановлення спортивних майданчиків Workout за програмою
«Безкоштовний спорт доступний кожному» – вул. Ломоносова, 8, вул.
Бурмистенко, 12, вул. Маричанська, 13.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття
Загальновідомо, що з травня 2018 року виконавцем послуг з постачання
гарячої води та опалення в столиці замість ПАТ «Київенерго» стало КП
«Київтеплоенерго». Проте після проведення робіт з ліквідації аварій на
інженерних мережах ПАТ «Київенерго» та порушення благоустрою
асфальтове покриття так і не було відновлено, у тому числі й на
прибудинкових територіях.
Розриття, залишені ПАТ «Київенерго» після своїх робіт, створювали
небезпечні для здоров’я і життя містян умови. Заручниками недбалості
підприємства стали кияни, які позбулися можливості безпечних прогулянок з
дітьми, а також люди із особливими потребами на візках, які не мали змоги
виїхати з під’їзду, водії тощо.
Саме тому значну увагу у 2019 році було приділено усуненню цих
розриттів та асфальтуванню прибудинкових територій.

Протягом року асфальтове покриття оновлено за такими адресами:














вул. Сєченова, 10 к. 1, 10 к.2
пров. Коломийський, 7
пров. Коломийський, 9
пров. Коломийський, 10
вул. Сєченова, 4
пр-т Голосіївський, 108/2,
108/3
вул. В. Дубініна, 14
пр-т Голосіївський, 82
пров. Коломийський, 3/1
пров. Коломийський, 5/2
вул. Бурмистенко, 6 к. 1
вул. Ломоносова, 7
вул. Ломоносова, 5 к. 1.

Допомога закладам дошкільної освіти
З року в рік намагаємося підтримувати дитячі садочки округу. Перш за
все, це сприяння у виділенні коштів на ті чи інші види ремонтних робіт. Так в
2019 році було виконано наступні види ремонтних робіт:
ДНЗ № 328 – облаштування огорожі та оновлення дитячих
майданчиків;
ДНЗ № 157 – ремонт вхідних груп;
ДНЗ № 340 – оновлення дитячих майданчиків;
ДНЗ № 402 – оновлення дитячих майданчиків та частковий ремонт
приміщень;
ДНЗ № 416 – ремонт ганків та частковий ремонт приміщень;
ДНЗ № 406 – асфальтування прилеглої території.

Щастя FEST – це було дійсно круто!
Цього року ще більш масштабно повторили незабутнє свято для дітей та
дорослих – Щастя FEST. Всі дітлахи були в захваті від надзвичайної кількості
казкових героїв, які завітали до парку ім. М. Рильського на початку червня
цього року. Кожен міг знайти заняття собі до душі – це і різноманітні майстеркласи, ігри, виступи маленьких
артистів.
Родзинкою свята стало шоу
мильних бульбашок та виступ
роботів-трансформерів,
які
нікого не залишили байдужими.
Ще одним приводом для
дитячого сміху та радості стало
свято з нагоди відкриття скверу
неподалік житлових будинків на
проспекті Голосіївському, 108 к. 2 та 108
к. 3 У новоствореному сквері, щоб
зустрітися
з
героями
відомих
мультфільмів та казок, зібралися діти та
дорослі не лише з прилеглих будинків, а з
усього Голосіївського району міста Києва.
Сподіваємося на подальші теплі та радісні зустрічі з дітками, адже хто
як не вони можуть подарувати нам незабутні хвилини радості та дозволити хоч
на мить повернутися в дитинство.
Прогулянки на теплоході
Що може бути кращим в гарячу літню
пору, ніж прогулянка теплоходом по
величному Дніпру та милування краєвидами
столиці. Оскільки не всі мешканці столиці
можуть дозволити собі цю невеличку радість,
ми вирішили допомогти їм та все літо
організовували годинні прогулянки Дніпром.
Цією можливістю скористалися більше
1500 тисячі осіб. Це і мами з дітками, і бабусі з
онуками, і молодь, і цілі родини голосіївців! На теплоході всі мали можливість
поспілкуватися в неофіційній обстановці, насолодитися неймовірним
краєвидом Києва, а дітки в цей час активно та з користю проводили свій час з
професійним аніматором.

Медичні огляди
В 2019 році продовжилися вже звичні для мешканців району медичні
огляди. Близько 1500 мешканців району мали змогу отримати професійні
консультації лікарів-офтальмологів, вузьких спеціалістів, таких як хірург,
невропатолог, дерматолог, ендокринолог. А також зробити експрес-аналіз
крові на цукор. Новинкою стала можливість зробити ультразвукову
діагностику (УЗД) органів черевної порожнини, щитовидної залози та
кардіограму.
Після проведеного обстеження лікарями за призначенням було надано
безкоштовні окуляри для читання.
Підтримка людей пенсійного віку та малозахищених верств
населення
Як і кожного року, до громадської приймальні чи не щодня звертаються
люди, які потребують матеріальної підтримки. Причини у всіх абсолютно різні
– це і низький рівень пенсії, і неочікувані проблеми зі здоров’ям, і непідйомні
комунальні платежі і багато-багато іншого.
В 2019 році близько 800 осіб, отримали матеріальну допомогу з
депутатського фонду та більше 100 осіб за програмою «Турбота. Назустріч
киянам» на 2019-2021 роки.
Без уваги ми не могли залишити і свято Великодня. Мешканці
Голосіївського району отримали смачні святкові куличі.

