Подільський район
м. Києва
Виборчий округ №79

Звіт

депутата Київради
за 2016 рік

Будь
відповідальним –
почни зміни
з себе!

Звіт перед виборцями 2015–2016

Мондриївський Валентин Миколайович
■ Депутат Київської міської ради VII (2014–2015) та VIII скликань (з 2015 р.).
■ Член Постійної комісії з питань транспорту, зв’язку та реклами.
■ Член робочої групи з питань житлово"комунального господарства, робочої групи

з питань місцевого самоврядування.
■ Основне місце роботи – голова Подільської районної в місті Києві

держадміністрації (з вересня 2014 р.).

Шановні подоляни, дорогі кияни!
Ось і промайнув ще один рік. У жовтні 2015 року на позачергових виборах до Київради ви
знову довірили мені представляти ваші інтереси у міськраді. І, звичайно, я свідомий того, що
маю неухильно дотримуватися взятих на себе зобов’язань та робити все від мене залежне, щоб
умови проживання для жителів мікрорайонів Мостицький, Нивки та Білицький ставали більш
комфортними, а інфраструктура мікрорайонів розвивалася.
Протягом року Київрада на чолі з мером Києва Віталієм Кличком прийняла багато важливих рішень та програм розвитку столиці. Депутати ж нашого району працювали як одна родина, допомагаючи один одному в будь-яких питаннях, з якими зверталися кияни.
Я щиро вдячний кожному, хто приходив зі своїми пропозиціями та конструктивними зауваженнями до громадської приймальні на вулицю Полкову. Адже зворотній зв’язок з кожним
мешканцем, ваш відгук - це найкраще відображення моєї роботи. Дякуючи вашій підтримці, ми
щоденно тримаємо руку на пульсі подій та маємо змогу оперативно реагувати на звернення.
За рік роботи спільними зусиллями нам вдалося реалізувати багато успішних проектів, завершити розпочате в минулому році та запланувати пріоритетні напрямки роботи на 2017 рік.
Попереду ще багато завдань, тому продовжуємо працювати задля добробуту киян.

Щиро ваш,
Валентин Мондриївський
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присутність на пленарних
засіданнях Київради.
Жодне засідання не було
пропущене

На що витрачено кошти депутатського фонду
■ Дитячий садок №486

Придбано 74 дитячих ліжка,
74 матраци та 48 дитячих
стільців, 5 комплектів вішалок
для полотенець, 1 куточок
рядження «Принцеса».
■ Дитячий садок №151
Придбано 4 триярусних
дитячих ліжка та 12 матраців
■ Дитячий садок №188:
80 м2 лінолеуму в групу,
2 вікна на суму 16 000 грн
для спальної кімнати
■ Школа №63

Закуплено
15 учнівських комплектів

Багатодітні
та малозабезпечені
сім’ї, а також родини,
які виховують
дітей"інвалідів,
отримали матеріальну
допомогу
на загальну суму

110грн000

197

першачків
всіх шкіл округу
отримали
корисні подарунки
до початку нового
навчального року

1000

новорічних подарунків
на суму
67 000 грн
закуплено для дітей
Подільського
району

20

діток
з багатодітних
та неповних сімей
отримали
набори канцтоварів
та зошити
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З нагоди свят
грошову підтримку
отримували
члени ветеранських
організацій, ювіляри
та соціально
незахищені верстви
населення

Виділено кошти
на встановлення
5 нових дитячих
майданчиків
на прохання мешканців
(вул. Маршала Гречка,
11, 11"А, 12"А, 18"Б
та вул. Тираспільська,
43"Б)
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Комфортне житло
За підтримки мера Києва Віталія Кличка та мого активного сприяння
відремонтовано проблемні житлові будинки та прибудинкові території

Замінено
поштові скриньки
в під’їздах
будинків округу

Капітально
відремонтовано
дахи 8 будинків
вул. Полкова,
74/76!А, 57!Б,
59!А,
вул. Маршала
Гречка, 24,
вул. Стеценка, 10,
вул. Межова, 119,
вул. Стеценка, 8,
вул. Ново!
мостицька, 2!А

У під’їздах
10 будинків
встановлено
металопластикові
вікна
вул. Маршала
Гречка, 10, 18,
18!Б, 18!В, 18!Г,
20!В,
вул. Полкова, 78,
вул. Стеценка,
2, 8,
вул. Тирас!
пільська, 43

У 7 будинках
утеплено фасади
вул. Маршала
Гречка, 9; 18!Г,
вул. Полкова, 72;
74!76!А (під’їзд
№3, 9'10 поверх),
пров. Полковий, 1,
вул. Стеценка, 10

Заасфальтовано
прибудинкові
та міжквартальні
проїзди
вул. Маршала
Гречка, 10, 12,
12!А, 14, 20

Встановлено
50 лавок
для відпочинку

Соціально!економічний розвиток округу
У Програму соціально!економічного розвитку м.Києва було включено великий обсяг робіт з капітального
та середнього ремонту доріг та вулиць. Зокрема й за моїм депутатським поданням.

Відремонтовано дорожнє покриття
загальною площею 16 000 кв. м
на вул. Маршала Гречка
(на ділянці від вул. Північно –
Сирецької до Інтернаціональної
площі)

Відновлено
4976 кв. м асфальтобетонного покриття
на кільцевій розв’язці
на перетині
вул. Маршала Гречка, просп. Правди
та Георгія Гонгадзе
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Завершено
капітальний ремонт
проспекту Правди
на дільниці
від вул. Вишгородської
до просп. Свободи

З турботою про дітей

Відремонтовано дах
будівлі
дитячого садочку
№482
та школи №63

Проведено
заміну вікон
у школах №243
та №45

Відремонтовано
харчоблоки
у школах №45
та №63

Відремонтовано
санвузли
в школі №45

Заасфальтовано
частину
дворової території
в дитячому садку
№482

Керівник громадської приймальні
Тамара Іванівна Горбачова:

«Цього року ми започаткували традицію проводити зустрічі
з батьками садочків та шкіл, які звертались
до Валентина Миколайовича з проханням
допомогти з будь!яких питань. Живе та відверте спілкування
з мешканцями округу допомагає в нашій роботі. Ми знаємо про нагальні проблеми
та потреби, а батьки розуміють наші можливості і бажання їм допомогти»
5
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Будьте здорові
Дякуючи підтримці міської влади, у медичних закладах поступово оновлюється обладнання
та створюються необхідні умови для відвідувачів.
Замінено вікна та проведено капремонт
шиферної покрівлі та 1го поверху будівлі
комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико/санітарної
допомоги №2» на вул. Полкова, 57

Для консультативнодіагностичного центру
Подільського району на вул. Мостицькій
придбано мамографічну цифрову систему

Допомога
Збройним Силам України
Спільно з керівництвом ПАТ «Фармак»
придбали підшефній військовій частині
причеп до автомобіля,
спорядження та інші комплектуючі
Висаджено «Алею слави» біля стадіону школи №243
на честь випускника школи, учасника АТО,
старшого лейтенанта Романа Тимошенка

Здоровий спосіб життя
За підтримки мера Києва Віталія Кличка у столиці активно розвивається спортивна інфраструктура

Відкрито
2 workoutмайданчики
від міського голови
для занять спортом

Встановлено 5 дитячих майданчиків:
вул. Маршала Гречка, 12, вул. Стеценка, 4, вул. Межова, 119,
вул. Полкова. 61, вул. Тираспільська, 43

За моєї підтримки як депутата вперше було
проведено футбольний турнір серед шкільних
та дворових команд округу. Всі учасники
отримали цінні подарунки та подяки за участь

Валентин
Мондриївський
підсумував
проведення турніру:

«Це перша така спроба зібрати разом
юних любителів цього виду спорту
та дати їм можливість позмагатися.
Такої кількості охочих зіграти
та повболівати за своїх друзів ми навіть
не очікували. Хлопці показали майстерну
гру та справжню боротьбу.
Вітаю переможця турніру – команду
школи №63. І вкотре повторюю, що нехай
наша молодь краще грає у футбол,
аніж шукає, чим себе зайняти у вільний час»
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РОБОТА ТРИВАЄ
За моєї ініціативи до Програми економічного
та соціального розвитку Києва на 2016 рік було включено:

Організація дозвілля
Відбувається модернізація наявних та встановлення нових майданчиків
на прибудинкових територіях за адресами: вул. Котовського, 47, вул. Маршала Гречка, 9,
вул. Полкова, 74/76А, вул. Полкова, 78, вул. Стеценка, 2А, вул. Новомостицька, 2Б,
вул. Тираспільська, 43

Допомога освітнім закладам
Минулого року, в рамках угоди про співпрацю
між київською міською владою та Українським фондом
соціальних інвестицій щодо впровадження проекту
«Сприяння розвитку соціальної інфраструктури»,
було відремонтовано дитячий садок №486.
Наразі триває ремонт дитсадочку №104,
що на вул. Полковій, 57*А. Завершується повний
комплекс ремонтних робіт за сучасними технологіями.
Буде відкрито 4 групи

Буде оновлено 25 ліжок з матрацами
у групі «Ромашка»
дитячого садочку №486.
У групі «Синичка» садочку №188
замінюється 80 м2 лінолеуму.
Для групи «Ромашка» дитсадка №151
буде встановлено
7 металопластикових віконних блоків.

Енергозберігаючі технології
Для забезпечення максимального
збереження тепла в оселях подолян було
виконано роботи щодо утеплення фасадів
у 14 будинках, капітально відремонтовані
покрівлі в 22, замінено вікна на сходових клітинах
на металопластикові у 7 будинках

Також заплановано,
що в 1064 будинках
будуть встановлені будинкові
теплолічильники, 727 з них
вже прийняті на комерційний облік
та працюють

Започатковано нові традиції
Кращі учні
шкіл округу,
переможці
олімпіад
наприкінці року
нагороджуються
грамотами
від депутата.
А першокласники
у День знань,
1 вересня,
отримують
подарунки

Біля
дитячих
майданчиків
та місць відпочинку
встановлюються
інформаційні
таблички
із закликом
дотримуватись
чистоти
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Для діток округу
започатковано
проведення
святкових заходів
із залученням
аніматорів

Командна робота
Останній рік роботи показав, що лише прозорість та конкретні справи дають реальний результат, а зробити Київ комфортним для киян та гостей столиці –
ключове завдання нашої депутатської команди. Ми усвідомлюємо, що попереду ще багато цікавих проектів та щоденної кропіткої роботи.
Мої справи – це частина мого життя. Я впевнений: обіцяти треба тільки те, що можеш виконати, і тоді повною мірою отримаєш задоволення від зробленого.
Сподіваюсь і в подальшому виправдовувати вашу довіру, допомагати у вирішенні проблем громади та особисто кожного, хто потребуватиме такої підтримки.

ЗАПЛАНОВАНО
Покращити спортивну Розширити географію
Втілити проект
інфраструктуру
сільськогосподарських
«Електронна черга»
ярмарків
Плануємо капітально відремонтувати
У поліклініках Подільського району
заплановано ввести в дію автоматизовану
систему супроводу пацієнтів. Це – нова
якість медичних послуг. Завдяки
«електронній черзі» пацієнт зможе
дізнатися графік роботи та записатися
на прийом до лікаря онлайн. Також буде
сформована електронна реєстратура,
яка зменшить «живі черги» під дверима
лікарів. До цього пілотного проекту
приєднаються окрім поліклінік і районні
пункти екстреної допомоги.

спортивне поле біля школи №243
на вул. Новомостицькій, 10,
та відновити роботу дитячого клубу
«Арена» на вул. Г.Гонгадзе, 3/Б.
Торік в цьому клубі в рамках Програми
економічного та соціального розвитку м.
Києва на 2016 рік
вдалося провести капітальний ремонт
інженерних мереж та приміщення.

Громадська
приймальня:
04078, м. Київ, вул. Полкова, 57Б
(Подільський район)
Телефон: 073 442 68 68
e*mail: gpmvm39@gmail.com
Години прийому:
понеділок – п’ятниця з 11.00 до 19.00
Керівник: Горбачова Тамара Іванівна
Сторінка Валентина Мондриївського
в мережі Facebook:
https://www.facebook.com/valentyn.mondryivskyy

Для більш повного задоволення
споживчих потреб населення плануємо
запровадити проведення ярмарки
сільськогосподарської продукції
за новою адресою – на вул. Полковій.
З квітня 2016 року тут на прохання
мешканців вже встановлено кіоск
«Київхліб», в якому можна купувати хліб
за соціальними цінами.

Телефони комунальних служб
15*51 – КБУ «Контактний центр міста Києва»
15*57 – «Гаряча лінія» централізованої диспетчерської
з питань ЖКГ м. Києва
(044) 290*90*70 – централізована диспетчерська служба
Подільського району
(044) 200*73*01 – аварійна служба ПАТ «Київводоканал»
(044) 202*15*88 – аварійна служба ПАТ «Київенерго»
(044) 434*65*57 – ЖЕД №704 (об’єднано ЖЕД №705 «Галицьке»
та ЖЕД №706 «Мостицький»), пров. Квітневий, 4.
(044) 427*02*75 – ЖЕД №706 (перейменована ЖЕД №710 «Нивки»),
вул. Маршала Гречка, 10/В.
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