
 
 

« ______» _______ 2018 року                                                                                                              м. Київ 
 

РІЧНИЙ ЗВІТ 

про діяльність органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону 

«Дніпровець»  за 2017 рік 
 

В звітній конференції взяли участь: делегати будинків, мешканці мікрорайону в кількості  

___ осіб. 

1. Згідно плану роботи на 2017 рік ОСН «КМ «Дніпровець» щоквартально 

проводились засідання Комітету, на яких обговорювались питання:  

- участі у реалізації програми та проведення заходів з благоустрою на території діяльності 

ОСНу, проектів з проведення капітальних ремонтів дитячих майданчиків та облаштуванні 

спортивних; 
 

- участі у конкурсі проектів (програм), згідно звернень мешканців мікрорайону ДВРЗ з 

проектом: «ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ МІКРОРАЙОНУ 

ДВРЗ СОСНОВОЮ КОРОЮ»;                                          

- участь в якості партнерської організації в проекті «Використання інструментів 

місцевої демократії для розвитку комунікації у столичній територіальній громаді», в 

рамках конкурсу «Розвиток місцевої демократії: підтримка діяльності мережі ресурсних 

центрів» Міжнародного фонду «Відродження»; 

- розгляду, погодження та надання пропозицій до  Програми економічного і соціального 

розвитку та бюджету міста Києва на 2017-2018 рік до Київської міської державної 

адміністрації та Дніпровської районної державної адміністрації в м. Києві;    

- розгляд та внесення запропонованих пропозицій, щодо плану роботи ОСН «Комітету 

мікрорайону «Дніпровець» на 2018 рік та їх затвердження. 

2. З понеділка по п’ятницю з 09-00 до 18-00, в приймальні ОСН «КМ «Дніпровець» 

за адресою: вул. Алма-Атинська, 103/1, оф.1, проводився прийом мешканців 

мікрорайону.  

Було прийнято 70 мешканців, опрацьовано та направлено 57 звернень.    Серед піднятих 

питань були – проведення капітального ремонту дахів, під’їздів, асфальтування, заміна вікон 

на енергозберігаючі та благоустрій прибудинкової території, відновлення освітлення, 

відновлення телефонного та радіозв’язку, встановлення будинкових лічильників опалення, 

яке турбує більшість мешканців мікрорайону, так як рахунки за послуги чималі, а будинкові 

лічильники відсутні, звернення стосувались як найшвидшого внесення будинків до переліку 

та встановлення приладів обліку теплопостачання в 2017р., надання матеріальної допомоги. 

Проводилась робота з структурними підрозділами Дніпровської районної в    м. Києві 

державної адміністрації з питань діяльності комітету, участь в міських та районних 

громадських слуханнях, в засіданнях районної державної адміністрації, Громадської ради 

при районній державній адміністрації.  



З січня по грудень представники ОСН прийняли участь в  засіданнях та нарадах: 

В січні в приміщенні КМДА Комітет прийняв участь у Форумі авторів власних 

проектів Громадського бюджету та обговоренні їх з представниками влади на якому  

проводились індивідуальні презентації, знайомства з проектами авторів, які будуть 

фінансуватися за рахунок коштів бюджету міста Києва в 2017 році в рамках Громадського 

Бюджету. Організатори повідомили, що ті з проектів, за які найбільше голосів віддадуть 

Кияни (5 голосів у кожного), будуть фінансуватися за рахунок коштів бюджету міста Києва 

в 2017 р. в рамках Громадського Бюджету.  
 

На черговій сесії Київради затвердили параметри Громадського бюджету на 2017-18 

рр. (ГБ-2), реалізація якого розпочалася в квітні 2017р.. Керівник ОСНу Вячеслав Гайдай  

також подав проект «Сучасний баскетбольний майданчик ДВРЗ», бюджет якого 

становив 1 971 000  грн.. Реалізація проекту дозволила б забезпечити прихильникам 

баскетболу, волейболу та великого тенісу, якісним, сучасним майданчиком європейського 

зразка з гумовим покриттям, освітленням, баскетбольними стійками, трибунами та 

парканом. Розмістити майданчик планувалось на території ДЮСШ № 21 (Алма-Атинська, 

60). Доступ вільний. В результаті голосування, яке проводилось до кінця жовтня було 

отримано 469 голосів (проект не пройшов). 

   На протязі 2017 р. прийняли участь у  спільних зустрічах членів Громадської ради при 

КМДА та засіданнях Громадських рад при райдержадміністраціях, з керівниками органів 

самоорганізації населення столиці організованих Департаментом суспільних комунікацій 

КМДА.  

На протязі року, в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації за організаційної 

підтримки Департаменту суспільних комунікацій КМДА керівник та секретар ОСНу, 

здобували нові знання з питань організації та проведення зборів (конференцій) жителів за 

місцем проживання, механізмів реалізації місцевих ініціатив та організації діловодства, 

приймали активну участь в обговоренні та обміні знаннями, для секретарів ОСНів було 

підготовано та проведено секретарем О. Коваленко слайдову презентацію на тему: 

«Організація та ведення діловодства», ознайомлено з основними видами документів, які 

найчастіше використовуються у роботі, формування плану роботи, проведення звітних 

конференцій та досягнення ОСНу за роки діяльності. 

Керівником було підготовлено та надано слайдову презентацію та фотоматеріали 

діяльності ОСН «КМ «Дніпровець», який активно працює в мікрорайоні ДВРЗ, з основними 

напрямками діяльності ОСНу, досягненнями та планами на наступний рік. 
  

На початку травня ОСН прийняв участь в міському конкурсі проектів розвитку 

місцевого самоврядування та подав на розгляд проект «Облаштування ігрових дитячих 

майданчиків мікрорайону ДВРЗ сосновою корою». 30 травня прийняли участь в 

підсумковому засіданні конкурсної комісії Міського конкурсу проектів та програм розвитку 

місцевого самоврядування під керівництвом заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, де 

було прийняте рішення підтримати наш проект. 

В серпні 2017р. в рамках реалізація проекту облаштували чотири ігрові дитячі 

майданчики мікрорайону ДВРЗ сосновою корою (фракція 4-6 см.). Це дало можливість 

сучасним способом створити безпечне та екологічне покриття товщиною 10 сантиметрів для 

покращення умов проведення дозвілля на ігрових майданчиках дітей. 
 

21.09.2017р. представники ОСНу прийняли участь у круглому столі, який проходив в 

Укрінформі на тему: «Влада та громада: шляхи ефективного партнерства». 
 

В жовтні прийняли участь в семінарах «Актуальні питання участі організацій 

громадянського суспільства у формуванні та реалізації державної політики» та листопаді 

«Актуальні питання лідерства та організації командної роботи».  
 



   В листопаді Комітет взяв участь у роботі КМО «Асоціація сприяння самоорганізації 

населення», в якості партнерської організації. Спільними зусиллями КМО ВГО «Асоціація 

сприяння самоорганізації населення» та ОСН «Комітет мікрорайону «Дніпровець» як 

партнерської організації було розпочато роботу щодо проекту: «Використання 

інструментів місцевої демократії для розвитку комунікації у столичній територіальній 

громаді». 

01 листопада керівник ОСНу В. Гайдай прийняв участь у семінарі організованому 

Департаментом суспільних комунікацій КМДА на тему: «Шляхи забезпечення органами 

самоорганізації населення ефективного контролю якості надання житлово-комунальних 

послуг». Присутніх ознайомили з практичним досвідом роботи участі ОСНів у сезонних 

оглядах будинку, проведенні громадського контролю проведення ремонтних робіт, участь 

ОСНів у складанні Акту-претензії з метою проведення перерахунку за неякісно надані 

послуги ЖК. 

В листопаді 2017р. за ініціативи Громадської ради при КМДА, за підтримки 

Департаменту суспільних комунікацій КМДА прийняли участь у Форумі 

комунікативних стратегій місцевої влади та громадськості «Велика Столиця-2018», 

який проводився в Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

Участь у Форумі  взяли голова Громадської ради при КМДА Богдан Назаренко, 

перший заступник голови ГР при КМДА, голова ГР при Дніпровській РДА А. Павленко, 

секретар ГР при КМДА А. Аракелян, голова Дніпровської РДА П. Онофрійчук, заступник 

голови Алла Загородня, керівники структурних підрозділів адміністрації та комунальних 

служб району,члени та експерти Громадської ради при Дніпровській РДА, представники 

громадських спілок і організацій, благодійних організацій, органів самоорганізації 

населення, громадські діячі та активні дніпровчани.  

Загалом близько 200 представників дніпровської громади взяли активну участь в 

обговоренні актуальних питань району. ОСНом було підняті три питання, які турбують 

мешканців мікрорайону:  

1. Вирішення  питання проведення капітального ремонту будівлі та ремонту харчоблоку з 

заміною обладнання ДНЗ № 702 по вул. Алма-Атинській, 111-А, Дніпровського району. 

2. Вирішення питання проведення капітальних ремонтів фасадів та колон будинків  97/1, 99/2, 

103/1 по вул. Алма-Атинській. що у Дніпровському районі. 

3.  Щодо проекту  «Будівництво автомобільної дороги на ділянці між вул. О. Довбуша  

та Броварським проспектом»,  що у Дніпровському районі м. Києва. 

Всі озвучені питання до міської влади були запротокольовані та передані на розгляд 

до Громадської ради при КМДА, яка в свою чергу за підтримки Департаменту суспільних 

комунікацій 27 листопада провела завершальний етап обговорення основних шляхів 

розв’язання соціально-економічних та гуманітарних проблем міста, порушених під час 

проведення Форумів і рекомендованих їх учасниками для включення до Плану роботи ГР 

при КМДА. 

 На протязі року приймали участь у нарадах за участю представників та інженерів усіх 

ключових структур: КК «Київавтодор», КП «Київпастранс», ШЕУ Дніпровського району, КП 

«Плесо», ТОВ «ПБ «Київпроект», з приводу капітального ремонту дорожньої мережі м. 

Києва вул.. Алма-Атинська від вул.. Празької до вул.. Літинської та будівництва 

автомобільної дороги між вул.. О. Довбуша та Броварським проспектом.  

Проводили обговорення звернень мешканців щодо даних питань, проводили перевірку 

ходу виконання робіт та сприяли у внесенні пропозицій мешканців під час реалізації 

проекту.  
 

http://dnipr.kievcity.gov.ua/gallery/2590.html


Спільно з депутатом Київради П. Тесленко та у відповідь на пропозицію ОСНу було 

направлено звернення з проханням включення до програми з термомодернізації дитячі 

садочки № 700, 701, 702, 703, 62 «Зернятко» та 455. Також Депутат запропонував включити 

школи № 11 та 103, Київську міську клінічну лікарню № 11, Ліцей транспорту №9 та ДЮСШ 

№21. 

В результаті розгляду звернень  ДНЗ №700 та №701 включено до переліку об’єктів для 

виконання  робіт з термомодернізації будівель бюджетної сфери на 2017 рік. 

Також згідно графіку ОСН приймав участь в засіданнях робочих груп з питань 

перевірки та функціонування котелень і бойлерів де було прийнято рішення разом з 

депутатами, представниками Департаменту ЖКІ, Державної екологічної інспекції, ОСНами 

та громадськістю провести комплексну перевірку столичних котелень і бойлерів на предмет 

порушень та можливого екологічного забруднення повітря. 

На протязі року спільно з головою Робочої групи приймали участь у засіданнях та 

контролювали хід роботи з встановлення будинкових тепло лічильників в мікрорайоні ДВРЗ 

та прийняття їх на облік. 

За результатами роботи ОСНів, які активно співпрацюють з депутатами Київради, 

спільно вносять пропозиції до міських цільових програм, бюджету столиці, співпрацюють у 

питаннях благоустрою територій та контролю за якістю послуг у галузі ЖКГ, орган 

самоорганізації намелення «КМ «Дніпровець» будо включено до ТОП-3 найбільш активних 

ОСН, в який також увійшли «Комітет мікрорайону «Сирець-1» (Шевченківський район) та 

«Комітет мікрорайону «Теремки-1» (Голосіївський район). 

3. Організація населення мікрорайону для проведення «Дня довкілля», співпраця з КП 

«Київзеленбуд», Департаментом міського благоустрою та збереження природного 

середовища 

 Комітет разом з місцевими жителями з березня по квітень місяць в рамках «Дня довкілля» 

прийняв участь в суботниках в різних частинах мікрорайону ДВРЗ: було прибрано та зібране 

сміття, на прохання мешканців на деревах було обрізано небезпечну омелу та сухі гілки 

дерев.  

За сприяння ОСН "КМ "Дніпровець" на вирішення соціально-економічних проблем 

мікрорайонів ДВРЗ та Стара Дарниця було розпочато роботи КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М. КИЄВА: ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА ВІД ВУЛ. ПРАЗЬКОЇ 

ДО ВУЛ. ЛІТИНСЬКОЇ (вартість проекту – 250 млн. грн. ) 

Роботи розпочаті 10.2017. Завершаться до 12.2018. 

В рамках реалізації проекту проходитиме: будівництво автодороги на 4 повноцінні 

ряди, до 3.5 метри кожний ряд. Капітальний ремонт аварійного шляхопроводу (мосту) з 

перекладкою колій по центру та будівництва автодороги в 4 ряди з врахуванням їзди по 

коліям (плитна система). Модернізація переїздів колій (плитна система). Будівництво 

дощової каналізації, тротуарів, влаштування бортового каменю, улаштування покриття з 

асфальтобетону. 

Установлення нових зупинок громадського транспорту, установлення нових стовпів 

зовнішнього освітлення, світильників зовнішнього освітлення. 

По завершенню ремонтних робіт, пройде відновлення озеленення території   та 

висадка дерев.   

В літній період 2018 року, під час перекладки колій на шляхопроводі, трамвайні 

маршрути на території мікрорайону ДВРЗ будуть зупинені. Для зменшення транспортних 

незручностей мешканці будуть забезпечені 15 автобусами, які прямуватимуть до 

Дарницької площі (зупинка В. Сосюри) та до метро Чернігівська.  



БУДІВНИЦТВО АВТОДОРОГИ ДЛЯ З’ЄДНАННЯ ВУЛИЦЬ ОЛЕКСИ 

ДОВБУША З БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ. Розроблений робочий проект. 

Пройшов державну експертизу. Готується тендерна документація.  

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ 

ВЕТЕРАНІВ АТО ЛІКАРНІ №11 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ, вул.. Рогозівська, 

6.  Загалом – 2 млн. 800 тис. грн..  Ведуться роботи 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКОЛИ № 103 (Алма-Атинська, 89). Розробляється проект. 

Бюджет 1 млн. 400 тис. грн. 

 

ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 700 

(вул. Рогозівська, 4). Загалом – 1 млн. грн. Ведуться роботи 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ В СЕЛИЩІ ДВРЗ В ДНІПРОВСЬКОМУ 

РАЙОНІ. Загалом – 1 млн. 440 тис. грн.. Ведуться роботи 

В рамках реконструкції в сквері буде зроблено висадку кущів Форзиції, Спіреї, 

Пухироплідника калинолистого і Ялівцю козацького. Також будуть зроблені нові 

доріжки, посів газону, встановлені лави для відпочинку та урни для сміття. 

РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗУВАННЯ 

ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ. Загалом – 8 млн. 300 тис. грн.. Роботи проведені. 

Іде процес перепідключення будинків до нового водопроводу.  

В рамках виконання власних повноважень, а саме "представляти разом з місцевим 

депутатом Київради інтереси громади у Київській міській раді" та "вносити в установленому 

порядку пропозиції до проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку, 

бюджетів міста Києва" ОСН та депутат Київради Тесленко Павло Петрович залучили на 

вирішення соціально-економічних проблем мікрорайонів ДВРЗ та Стара Дарниця майже      

26 мільйонів гривень.  
 

Проведено капітальний ремонт покрівлі б.6, по вул.. Макаренка. 

Проведено ремонти доріг на суму 1 млн. 300 тисяч гривень. Загалом оновлено 2800 

кв.м.  за адресами вул. Алма-Атинська, 89-А, 89-Б, вул. Василя Вишиваного, 2, вул. 

Інженера Бородіна, 2; вул. Алма-Атинська, 54, 56;   вул. Алма-Атинська, 111, 111-А – 

доріжка до ДНЗ №701, 702. 

Відповідно до рішення Київради від 13 листопада 2014 р., щодо контролю якості 

проведених ремонтних робіт у житлових будинках комунальної форми власності наш 

комітет створив комісію для контролю за час проведенням капітальних ремонтів під'їздів 

в 6 житлових будинках на території діяльності ОСН за адресами:  вул. Алма-Атинська, 54, 

56, 70, 103/1; вул. Інженера Бородіна, 12/7; вул. Макаренка, 4. 

Комісія складалася з активу комітету та спеціаліста в області проведення ремонтних 

робіт. В результаті було проведено необхідні обстеження та перевірено якість проведення 

ремонтних робіт парадних.  В результаті обстежень не було виявлено порушень. 

Проведено заміну вікон на території діяльності ОСН в 13 житлових будинках за 

адресами: вул. Алма-Атинська, 52, 54, 56, 66, 89-А, 101, 103/1, вул. Волхівська, 5; вул. В. 

Вишиваного, 2; вул. Інженера Бородіна, 2, 10/8; вул. Макаренка, 4, 6. 

  Було встановлено 13 спортивних майданчиків - вул. Алма-Атинська, 41-А, 52, 70, 89-

Б; вул. Марганецька, 26; вул. Інженера Бородіна, 5-Б; вул. Калачевська, 9; вул. Новаторів, 22-

Б; вул. Празька, 22, 26, 29; вул. Гродненська, 3/5, 29. 
 



Також 12 дитячих майданчиків - вул. Алма-Атинська, 52, 54, 68, 109-А; вул. 

Літинська, 1-А; вул. Рогозівська, 1; вул. Інженера Бородіна, 5-А; вул. Калачевська, 9; вул. 

Новаторів, 9, 22-Б; вул. Празька, 22, 26. 
 

Прибудинкову територію облаштовано контейнерними майданчиками для сміття: 
 

Роботи завершено біля 18 будинків - вул. Алма-Атинська, 39-А (2 шт.), 39-В, 39-Г, 39-Д, 

39-З, 52-А, 56, 66, 70, 109-А; вул. Волхівська, 3; вул. Макаренка, 4; вул. Марганецька, 

24, 26; вул. Рогозівська, 1, 1-А; вул. Інженера Бородіна, 5-А. 

До кінця року планується облаштувати ще 7 майданчиків: вул. Алма-Атинська, 64-

А, 34, 43/57, 111; вул. Літинська, 1-А; вул. Марганецька, 22; вул. Ін. Бородіна, 5-Б. 

Проведено роботи з капітального ремонту інженерних мереж вул. Марганецька, 

22 (ремонт труб ХВП). 

4. Реалізація проекту «Облаштування ігрових дитячих майданчиків мікрорайону 

ДВРЗ сосновою корою». В рамках виконання проекту ОСН серпні 2017р. облаштував 

чотири ігрові дитячі майданчики мікрорайону ДВРЗ сосновою корою (фракція 4-6 см.). Це 

дало можливість сучасним способом створити безпечне та екологічне покриття товщиною 

10 сантиметрів для покращення умов проведення дозвілля на ігрових майданчиках дітей. 

Обрані адреси дитячих майданчиків: вул. Алма-Атинська, 39-В (охоплює 5 

будинків) 2. Вул. Алма-Атинська, 54 (охоплює 4 будинки) 3. Вул.  Інженера Бородіна, 2 

(охоплює 5 будинків), 4. Вул. Макаренка, 4  ( охоплює 7 будинків). Загалом, проект 

охоплює 21 будинок, в яких мешкає понад 3500 мешканців Дніпровського району. 

Окрім іншого, по зазначених адресах, згідно програми соціально-економічного 

розвитку м. Києва на 2017 рік, до червня місяця буде оновлено ігрові елементи дитячих 

майданчиків. 
 

Ми дбаємо про дітей та молодь. Тому, встановлюємо дитячі майданчики з 8 елементів 

кожний, спортивні. Сприяємо у включенні питань проведення капітальних ремонтів садочків 

та шкіл. Для покращення матеріально-технічної бази дитячих садочків, шкіл, дитячої 

юнацької школи №21 ми залучили понад 500 тисяч гривень. Придбали нові меблі, м’який 

інвентар, лінолеум та ін...  

Ми систематично співпрацюємо з мешканцями, які мають активну громадську позицію, 

залучаємо для розвитку нашого району інвестиції соціально-відповідального бізнесу. Для 

формування поадресного переліку ремонтів на 2017 рік на території мікрорайону ДВРЗ, 

пропонуємо звертатись до громадської приймальні ОСНу. 
 

 

5. Співпраця з школами, ДНЗ, дитячим клубом «Успіх», «Альтернатива», Центром 

культури та мистецтв Дніпровського району 

  В травні комітет разом з керівництвом СЗШ №103 організували патріотично- 

спрямований захід - Парад вишиванок, який проходив в підтримку воїнів АТО. Понад учні  

школи № 103 та 11, пройшлись в українських вишиванках парадом від школи до Центру 

культури та мистецтв. Учасники параду співали дорогою гімн України та патріотичні пісні, 

демонструючи єдність, патріотизм та любов до Батьківщини. Приймали участь у заходах 

організованих школами  та садочками згідно запропонованих планів на протязі року. 

6. Пропозиції до бюджету Києва на 2017 рік              

Згідно повноваження комітету вносити пропозиції до проекту програми соціально-

економічного і культурного розвитку ми внесли наступні пропозиції, до бюджету Києва на 

2018 рік:             



 1. Капітальний ремонт дорожньої мережі м.Києва: вул. Алма-Атинської від вул. Празької 

до вул. Літинської;                                                                                                       

2. Будiвництво автомобiльної дороги на дiлянцi мiж вул. О.Довбуша та Броварським 

проспектом у Днiпровському районi;                                                                                           

3. Реконструкцiя мереж водопостачання приватного сектора ДВРЗ;            

4. Комплекс робіт з ліквідації підтоплень (будівництво дощової каналізації та 

модернізації дренажної системи) приватного сектора мікрорайонів ДВРЗ та Стара Дарниця у 

Дніпровському районі м. Києва;                                                                                                    

5. Реконструкція підпірної стіни ДНЗ №700;                                                                               

6. Реконструкцiя з прибудовою будiвлi СЗШ № 103 на вул. Алма-Атинськiй, 89;      

7. Реконструкція з прибудовою до СЗШ № 11, на вул. Алма-Атинській, 113. 

Також ОСНом було запропоновано об’єкти, які відносяться до території діяльності ОСНу 

для проведення робіт з капітального ремонту дахів, сходових клітин, асфальтного покриття 

та заміни вікон на енергозберігаючі для включення до Програми соціально-економічного 

розвитку та бюджету 2018р. 

 Дані пропозиції на сесії Київради пропонує депутат Київради Тесленко П. П.. Маємо 

сподівання, що Київрада передбачить в головному кошторисі столиці на 2018 рік кошти для 

реалізації цих проектів, які вже багато років турбують жителів ДВРЗ. 

7. Участь у підтримці та голосуванні проектів бюджету участі  поданих Київською  

міською клінічною лікарнею №11 та середньою загальноосвітнью школою №11 
 

«Благоустрій території Київської міської клінічної лікарні №11» (вул. 

Рогозівська, 6). Озеленення та благоустрій місцевості, покращення стану атмосферного 

повітря, покращення здоров'я та самопочуття пацієнтів, забезпечення безпечних умов 

пересування відвідувачів лікарні, створення своєрідного міні-парку для відпочинку 

мешканців мікрорайону. Набрано 1519 голосів (проект не пройшов). 

 «Ремонт та утеплення фасаду будівлі поліклініки Київської міської клінічної 

лікарні №11» (вул. Рогозівська, 6). Проектом передбачено капітальний ремонт, утеплення та 

сучасне оформлення фасаду поліклініки Київської міської клінічної лікарні №11. Набрано 

545 голосів (проект не пройшов). 

«Реконструкція стадіонів шкіл №11 та 66» (вул. Алма-Атинська, 111). 

Реконструкція стадіонів передбачає будівництво нового навчально-тренувального 

футбольного поля зі штучною травою з професійною футбольною розміткою, на якому 

можуть тренуватися як юнаки так і дорослі. Набрано 3250 голосів (проект пройшов). 
 

Провели інформаційну діяльність та надали відповідні матеріали для роз’яснення 

щодо умов голосування та проводимо голосування на базі приймальні ОСНу. 
 

8. Здійснення інформаційного забезпечення діяльності Комітету мікрорайону 

«Дніпровець».  

 Діяльність Комітету висвітлюється в статтях газети «Дніпровець» 

(http://www.dniprovec.com.ua) та соцмережі Facebook. 

 

Секретар                       ______________          ______________________ 

Керівник                       ________________          ________________________                                                  

   

http://www.dniprovec.com.ua/

