м. Київ, Подільський район
виборчий округ №79

“Реальними
справами
змінюємо наше
місто разом!“
Валентин
МОНДРИЇВСЬКИЙ
депутат Київської
міської ради
КОМАНДА КЛИЧКА

ЗВІТ ПРО РОБОТУ
2018

Шановні подоляни, дорогі кияни!
Протягом минулого 2018 року
Київрада на чолі з мером
столиці Віталієм Кличком
прийняла багато важливих
рішень та програм розвитку
столиці.
Для забезпечення комфорту
мешканців мікрорайонів
Мостицький, Нивки та Білицький
впродовж 2018 року ми
провели роботи з відновлення
дорожнього покриття,
ремонту житлового фонду та
міжбудинкових проїздів, оновили
спортивні та дитячі майданчики,
провели благоустрій території
округу.

Спільними зусиллями нам
вдалося завершити розпочате
минулого року та запланувати
пріоритетні напрямки роботи на
2019 рік.
Я щиро вдячний кожному,
хто звертався до громадської
приймальні зі своїми пропозиціями та конструктивними
зауваженнями.
Попереду — насичений графік
робіт, тому продовжуємо
працювати задля добробуту
подолян, покращуючи
соціальний та економічний
розвиток Подільського району
та столиці в цілому!

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 2018 РІК

418

279

224

65

140

147

усних звернень
надійшло

особистих прийомів
проведено

депутатських звернень
направлено

письмових звернень
надійшло

юридичних
консультацій надано

особам надано
матеріальну допомогу

РОБОТА В ОКРУЗІ. ОСВІТА
дитячий садочок

школа

кових віконних блоків

проектори

№482
6 метало- пласти38 128 грн

№243
3 мультимедійні
30 330 грн

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
пасхальні куличі для
малозабезпечених верств
населення – 358 шт

12 243.60 грн

школа
№63
3 мікрофони
4 500 грн

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ
ГОСПОДАРСТВО

Закуплено та встановлено
нові поштові скриньки

124 163.70 грн
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

вул. Маршала Гречка, 2
вул. Маршала Гречка, 4
вул. Маршала Гречка, 6
вул. Маршала Гречка, 8г
вул. Маршала Гречка, 11а
вул. Маршала Гречка, 12
вул. Полкова, 55
вул. Полкова, 57б
вул. Полкова, 57в
вул. Полкова, 78
вул. Стеценка, 4а

За кошти депутатського
фонду здійснено
капітальний ремонт
вхідних груп

108 296 грн

• вул. Межова, 119
• вул. Полкова, 57б

БУДИНКИ ТА ПРИБУДИНКОВІ
ТЕРИТОРІЇ

Облаштування дитячих
ігрових майданчиків
• вул. Стеценка, 2
• вул. Маршала Гречка, 8г
• вул. Маршала Гречка, 10

Заміна вікон
• вул. Новомостицька, 2г
(п. 7)
• просп. Правди, 35а
• вул. Володимира
Сальського, 43
• вул. Володимира
Сальського, 47
Капітальний ремонт
покрівель
• вул. Полкова, 57в

Утеплення фасадів
•
•
•
•
•
•
•
•
•

вул. Маршала Гречка, 8б
вул. Маршала Гречка, 8в
вул. Маршала Гречка, 9
вул. Маршала Гречка, 20б
вул. Маршала Гречка, 20в
вул. Маршала Гречка, 20г
вул. Полкова, 57б
вул. Полкова, 57в
вул. Стеценка, 2а

Капітальний ремонт
внутрішньобудинкових
мереж
• вул. Маршала Гречка, 8
• вул. Маршала Гречка, 12в
• вул. Стеценка, 2а
Заміна ліфтів
• вул. вул. Новомостицька, 2г
• вул. Маршала Гречка, 4
• вул. Маршала Гречка, 16
• вул. Володимира
Сальського, 43, (п. 2, 3)
• Полкова, 57в

ТУРБОТА ТА БЛАГОУСТРІЙ

За участі громадської
приймальні на базі
Амбулаторії ЗП-СМ №1
було проведено медогляд
мешканців; працював
пересувний флюрограф для
обстеження органів грудної
клітини

12 травня за ініціативи
мешканців проведено
толоки
• пров. Квітневий, 1а
(2 локації)
• пров. Квітневий, 6
• пров. Квітневий, 7

В рамках загальноміської
толоки було проведено
прибирання і благоустрій
території за адресою
вул. Полкова, 57в

За ініціативи депутата
біля будинку за адресою
вул. Полкова, 74 було
здійснено благоустрій
скверу і облаштовано в
ньому алею з лавками для
відпочинку

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО
Київська дитяча
школа мистецтв
ім. С. Турчака

Закуплено 15.2 м2
металопластикових
віконних блоків

22 460 грн

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Амбулаторія
сімейної
медицини №1
Закуплено сучасні
меблі (столи, стільці,
тумби для лікарів,
а також стільці для
відвідувачів та пацієнтів)

17 000 грн

• 2 столи для
інструментів
• 1 письмовий стіл
• 2 тумби
• 14 офісних стільців

РЕМОНТИ У ДВОРАХ
Капітальний ремонт
міжквартальних проїздів
та прибудинкових територій
житлової забудови
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

вул. Маршала Гречка, 8
вул. Маршала Гречка, 9, 11а
вул. Маршала Гречка, 11
вул. Маршала Гречка, 20
вул. Межова, 119
вул. Полкова, 55
вул. Полкова, 57б
вул. Полкова, 59а, 61а
вул. Полкова, 72
вул. Полкова, 74/76а

РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ
МІСЬКІЙ РАДІ

Прийняті Київською
міською радою
рішення в 2018 році,
суб’єктом подання
яких є Валентин
Мондриївський

Прийнято важливе
рішення для соціальної
сфери — збільшено на
60 млн грн фінансування
програми «Турбота.
Назустріч киянам» (Рішення
Київської міської ради
№ 5/6056 від 15.11.2018 р.)
Ініціював звернення
до Кабінету міністрів про
збільшення субвенцій для
освітян на 865 млн грн
(Рішення Київської міської
ради № 1531/5595 від
27.09.2018 р.)

Київську вулицю названо
ім’ям видатного українського
військового доби УНР
Володимира Сальського
(Рішення Київської міської
ради № 251/6302 від
06.12.2018 р.
В столиці на вулиці
Дегтярна, 2 - 4 у
Подільському районі
з’явився новий сквер
(Рішення Київської міської
ради № 982/5046 від
26.06.2018 р.)

СВЯТА ТА ЗАХОДИ

1 червня – Міжнародний
день захисту дітей –
проведено тематичне свято
із розважальною програмою,
частуванням смаколиками та
залученням аніматорів
(вул. Маршала Гречка, 12)

За кошти депутатського
фонду для дитячих садочків
округу закуплено новорічні
подарунки в кількості 1076 шт.
на суму 82000 грн

7 жовтня – День вчителя.
Депутат Київради привітав
педагогічні колективи шкіл
та дитячих садочків округу зі
святом

1 вересня – День знань.
Учнів та батьків привітали з
початком нового навчального
року. 300 першачків округу
отримали подарунки. Також
було проведено тематичне свято
з розважальною програмою
та залученням аніматорів за
адресою вул. Володимира
Сальського, 43

Приймальня підтримує дуже
тісні зв’язки зі школами
округу. ЇЇ працівники
відвідують практично всі
заходи, що відбуваються у
навчальних закладах: Посвята
першокласників (школа №243),
45-річчя школи №45 та ін

1 жовтня – День людей
поважного віку. Під час
тематичного свята запрошені
насолоджувались концертною
програмою та спілкуванням

5 грудня – День волонтера.
На запрошення Ради
ветеранів мікрорайону
«Нивки» приймальня депутата
взяла участь у святкових
заходах і привітала ветеранів
подарунками від імені депутата

Разом із Радою організації
ветеранів мікрорайону
«Нивки» працівники
приймальні продовжують
традицію вітання ветеранівювілярів, які досягли 80-95
років із Днем Народження
цінними подарунками. За 2018
рік було поздоровлено 21
ювіляра
1, 2 листопада – турнір
з футболу в школі №45.
Вихованці восьми футбольних
клубів Києва та Київської
області взяли участь у змаганні:
ФК «Чемпіон», Київ; ПФК
«Рось», Біла Церква; ДЮСШ,
Кагарлик; ДЮФК «Ніка», Київ;
ФК «Карат-Поділ», Київ; ФК
«Рух Молоді», Біла Церква; ФК
«Тітан», Київ; ФК «Карат», Київ

КОРИСНІ ТЕЛЕФОНИ
ТЕЛЕФОНИ КОМУНАЛЬНИХ СЛУЖБ ТА ДОВІДОК
КБУ «Контактний центр міста Києва»

15-51

«Гаряча лінія» централізованої диспетчерської
з питань ЖКГ м. Києва

15-57

Централізована диспетчерська
служба Подільського району

(044) 290 90 70

аварійна служба ПАТ «Київводоканалу»

(044) 200 73 01

Центр комунального сервісу

(044) 247 40 40

дільниця №3
пров. Квітневий,4

(044) 434 65 57
460 59 89

дільниця №5
вул. Маршала Гречка, 10в

(044) 427 02 75
400 10 56

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ
адреса:
04078, м. Київ, вул. Полкова, 57б
телефон:
073 442 68 68
e-mail:
gpmvm39@gmail.com
графік роботи:
пн – пт 11:00 — 19:00
керівник:
Горбачова Тамара Іванівна
www.fb.com/valentyn.mondryivskyy

