
 

 

 

ЗВІТ  
депутата Київської міської ради 

 VIII скликання члена фракції «Єдність»  
Калініченка Дмитра Юрійовича 

 

про виконання депутатських повноважень 

за період 01.01.2018 – 31.12.2018 

 
 

 

Округ №8 
 

Голосіївський район міста Києва 
 

  



 

        

Калініченко Дмитро Юрійович 
 
 

Округ №8  

Голосіївський район міста Києва  

 

Депутатська фракція «Єдність» 

 

Постійна комісія Київської міської ради з 

питань власності – член комісії 
 

 

Виконання повноважень депутата Київської міської ради здійснюється на 

громадських засадах за наступними напрямками: 

- підтримка зв’язку з виборцями, територіальною громадою, трудовими 

колективами і громадськими організаціями; 

- офіційне представлення виборців свого виборчого округу та інтересів 

територіальної громади в місцевих органах виконавчої влади, відповідних органах 

місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях незалежно від 

форми власності з питань, що належать до відання органів місцевого самоврядування 

відповідного рівня; 

- участь в організації виконання доручень  виборців  як  одноособово,  так  і  в 

складі постійних і тимчасових комісій ради; 

- участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він 

входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень; 

- участь у  підготовці  питань  для  розгляду  на  сесіях  ради  та засіданнях 

постійної комісії.  

 

Загальна інформація 

 

Кількість направлених депутатських звернень – 773. 

Кількість проведених особистих щотижневих прийомів громадян – 70. 

Кількість громадян, що звернулися до приймальні – 1400. 

Кількість громадян, що отримали безоплатну юридичну консультацію – 350. 

Кількість засідань профільних комісій у яких було взято участь – 40. 

Кількість поданих проектів рішень КМР – 2. 

Кількість поданих ініціатив щодо створення зелених зон – 2. 

 

Робота з виборцями, територіальною громадою, трудовими колективами і 

громадськими організаціями 

 

Особистий прийом проводиться за адресами: 

- проспект Голосіївський, 96, каб. 126, Голосіївського району міста Києва; 

- вулиця Сєченова, 5 Голосіївського району міста Києва; 

- у разі необхідності за адресою, що попередньо визначена з виборцями, 

територіальною громадою, трудовими колективами і громадськими 

організаціями 

 



Житлово-комунальне господарство 

 

Ініційовано включення до Програми економічного і соціального розвитку міста 

Києва на 2018 рік (далі - Програма) поадресний перелік об'єктів для виконання робіт 

з капітального ремонту, що був передбачений Програмою, а капітальні роботи були 

виконані у 2018 році за такими адресами: 

 

Заміна вікон: Кількість ремонтів 

 Вул. Васильківська, 11/11 

 Пр-т Голосіївський, 97а (заплановано) 

2 

Капітальний ремонт покрівель:  

 Пр-т Голосіївський, 86/1 
 Пр-т Голосіївський, 122, к.1 

 Вул. Маричанська, 8 

 Вул. Ломоносова, 26  

4 

Капітальний ремонт фасадів:  

 Вул. Бурмистенка, 6, к.2 

 Вул. Ломоносова, 5, к.2 

 Вул. Васильківська, 21/18 

3 

Капітальний ремонт вхідних груп:  

 Вул. Маричанська, 9 

 Вул. Ломоносова, 24 

 Вул. Жуковського, 4 (заплановано) 

 Вул. Васильківська,  23/16 (заплановано) 

 Пр-т Голосіївський, 84 (заплановано) 

5 

Капітальний ремонт сходових клітин: 

 Вул. Бурмистенка, 6, к.1 

 Вул. Бурмистенка, 6, к. 2 

 Вул. Сєченова, 7 

 Вул. Сєченова, 10, к. 2 

 Пров. Коломийський, 5/2 

 Вул. Ломоносова, 4 

 Вул. Маричанська, 12, к.1 

 Пр-т Голосіївський, 94, к. 1 

 Пр-т Голосіївський, 96 

 Пр-т Голосіївський, 90 

 Пр-т Голосіївський, 88 

 Вул. Бурмистенко, 8/9 

 Вул. Бурмистенко, 8, к.2 

 Вул. Бурмистенко, 13 (зробили) 

 Вул. Васильківська, 13 

 Вул. Маричанська, 10 

 Вул. Маричанська, 6/6 

 Вул. Ломоносова, 5, к. 1 

23 



 Вул. Ломоносова, 5, к. 2 

 Вул. Ломоносова, 7 

 Пров. Жуковського, 3, к. 1(заплановано) 

 Пров. Жуковського, 3, к. 2 (залановано) 

 Вул. Васильківська, 15/14  

Асфальтування:  

 Пр-т Голосіївський, 86/1 1 

 

Відновлення вуличного освітлення у дворі будинків біля ВДНГ  

 

Понад 10 років на прибудинковій території п’ятьох житлових будинків, що 

розміщені поруч з ВДНГ на проспекті Голосіївському, 97-105 було відсутнє вуличне 

освітлення. Ситуація, що склалася завдавала численних незручностей мешканцям кварталу, 

особливо в зимову пору року, коли швидко темніє, і у дворі будинків починає панувати 

суцільна темрява. 

Численні скарги до виконавчих органів місцевого самоврядування не давали 

позитивного результату, більшість людей зневірилися і звиклися з 2005 року 

використовувати кишенькові ліхтарики, щоб мати змогу потрапити до будинку.  

Вперше місцеві жителі звернулися до громадської приймальні у 2016 році. Як 

з’ясувалося у процесі опрацювання зазначеного питання, відсутності вуличного освітлення 

на зазначеній території передувала проблема пов’язана з передачею мереж зовнішнього 

освітлення до комунальної власності територіальної громади міста Києва. 

Протягом року тривало листування з місцевими органами державної виконавчої влади, 

проводилися спільні наради та дискусії. І врешті 19.10.2017 року питання про закріплення за 

КП «Київміськсвітло» мереж зовнішнього освітлення з обладнанням на проспекті 

Голосіївському було винесено на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань 

власності. А вже 10.01.2018 року вийшло відповідне розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і освітлення 

прибудинкових територій житлових будинків №97-105 на проспекті Голосіївському було 

відновлено. 

Нажаль, вирішення подібних питань займає тривалий час. Однак, лише стабільна 

позиція, ініціативність та неухильне бажання змін до кращого з кожним кроком наближає 

до реалізації запланованого та може забезпечити очікуваний результат. 

 

 



Створення зелених зон 

 

Рішенням Київської міської ради від 15 лютого 2018 року №42/4106 «Про надання 

статусу скверу земельним ділянкам на проспекті Голосіївському, 108, корпус 2 та 108, 

корпус 3 у Голосіївському районі міста Києва» було надано статус скверу земельним 

ділянкам площами 0,05 га (кадастровий номер 8000000000:79:336:0119), 0,02 га 

(кадастровий номер 8000000000:79:336:0120) та 0,08 га (кадастровий номер 

8000000000:79:336:0121) за адресою: проспект Голосіївський, 108, корпус 2 та 108, корпус 

3 у Голосіївському районі м. Києва. 

Наразі триває завершальний етап щодо облаштування зони відпочинку біля 

житлового будинку по пр-ту Голосіївський, 108. Але вже зараз мешканці мають біля свого 

будинку не занедбану територію, а охайну зелену зону з доріжками, лавками для 

відпочинку, дитячий та спортивний майданчики. Вже на весні територія скверу порадує нас 

зеленою доглянутою травою та пахощами щойно розквітших квітів. 

 

 
 

Діти наше майбутнє 

 

Не залишаються без уваги прохання керівництва, співробітників та батьків щодо 

оновлення матеріально-технічної бази для дитячих дошкільних закладів, шкіл, а також 

різноманітних секцій та гуртків.  

В поточному році було підтримано ініціативу утеплення фасаду та заміна вікон на 

енергозберігаючі в ДНЗ № 440 за адресою: пров. В. Жуковського, 9. Переконаний, що такі 

роботи мають бути проведені в кожному садочку, адже саме ми дорослі, маємо піклуватися 

про життя та здоров’я дітей. 
 

Не менш важливим є і культурний розвиток дітей. Тому було підтримано прохання 

завідувача дошкільного навчального закладу № 328 щодо допомоги в оновленні актової 

зали садка. Сьогодні актова зала укомплектована стільцями, на вікнах красуються нові 

штори. Для виступів малюків облаштовано сцену. Тепер діти  зможуть в комфортних умовах 

насолоджуватись святами. 
 

 



Не порушуючи традицій напередодні новорічних свят всі дитячі садочки округу, в 

тому числі сусіднього, який залишився без депутата, отримали солодкі подарунки. 

Саме в дітях втілюється здійснення власних мрій і сподівань, адже важливо, щоб 

вони росли здоровими та мали усі умови для всебічного розвитку.  

 

 
Не залишається поза своєю увагою і спортивний розвиток молоді. Адже спорт – 

невід’ємна частина нашого життя. Цього року стали гостями дитячого турніру по футболу 

«Голосіївський м’яч», який проходив на базі гімназії № 179 Голосіївського району. Для 

розвитку та підтримання спортивних здібностей учасників змагань їм було вручено 

сучасний спортивний інвентар. 
 

Особливо важливою є підтримка дітей зі зниженим слухом, які навчаються в 

спеціальній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів № 9. Для покращення матеріально-технічної бази 

закладу було придбано проектори та проекційні екрани, які допоможуть більш ефективно 

проводити заняття та полегшать засвоєння навчального матеріалу. Спальний корпус 

закладу доукомплектовано змішувачами для умивальників. 

 

Підтримка творчих колективів 

До громадської приймальні депутата звернулися члени самодіяльного творчого 

співочого колективу «Голосіївське відлуння». Жінки-учасниці колективу настільки запали 

в душу своїм прагненням до творчості, що проігнорувати їх прохання було просто 

неможливо. Адже для справжнього щастя та ще кращих виступів їм не вистачало червоних 

черевичків! Які були придбані та передані колективу. Колектив «Голосіївське відлуння» 

вирішив віддячити за допомогу і завітав до громадської приймальні на особистий прийом 

депутата, подарувавши всім невеличке, але таке душевне свято української пісні.  
 

 
 



Турбота та підтримка незахищених верств населення 
 

Соціальний захист населення має велике значення для розвитку суспільства, адже 

турбота про малозабезпечених громадян необхідна для досягнення рівноправності між 

різними верствами населення, що і є ознакою демократії. 

Особливого піклування потребують люди літнього віку – це одне з головних завдань 

нашої роботи. Хорошою традицією цьогоріч стало проведення безкоштовних медичних 

оглядів. Майже 900 мешканців нашого округу мали змогу отримати консультації лікарів -

офтальмологів. 

До одного з оглядів були залучені також такі лікарі, як хірург, дерматолог, 

ендокринолог, терапевти.  Бажаючі також мали змогу зробити кардіограму та експрес-

аналіз на наявність цукру в крові. Після проведеного обстеження лікарями за призначенням 

було надано безкоштовні окуляри для читання.  

На постійній основі діє система матеріальної  підтримки пенсіонерів, інвалідів, 

людей, які потрапили у важкі життєві обставини шляхом надання матеріальної допомоги. 

У 2018 р. її отримали більше 500 мешканців округу, які цього потребували.  Більше 600 

мешканців отримали продуктові набори. До свята Великодня більше 1500 мешканців 

округу мали змогу отримати святкові куличі. 

 

 
 

Грандіозний та казковий «Фестиваль Щастя» 

Найкращий спосіб зробити дитину хорошою – це зробити її щасливою. 

Вже гарною традицією стало проведення розважальних заходів для дітей. Нинішній 

рік не став виключенням. 

Найочікуванішим та наймасштабнішим став «Фестиваль Щастя», який відгримів в 

парку ім. М. Рильського в травні 2018 року. Його відвідувачами стали більше 2000 киян. 

Гостей зустрічали безліч сучасних «живих» ляльок від Шрека з Фіоною до роботів -

трансформерів, у захваті від яких були не лише діти, а й дорослі. Всі дітки з нетерпінням 

чекали на свою порцію солодкої вати, солодощів та повітряних кульок. Не обійшлось і без 

майстер класів, розіграшів, ігор для розвитку інтелектуальних здібностей дітлахів.  

Усмішки та радість дітей надихають нас робити добро. 

 

 
 




