
дЕпутАт
киiЪськоТ мrcькоТ рАди vlll скликАння

"D/" " 4 с 20I,Qp,
^,'i,

-l//?

Головi КиТвськоi MicbKoT

дерх(авноi адмiнi страцii

Кличку Вiталiю Володимировичу
вул. Хрещаmllк, 3б, м. Кuiв, 01044

Щоdо пumань капimальноzо ремонmу
буdiвлi d оulкiльноzо навчсulьноzо з аклаdу
М 607 в Оболонському районi лt. Кuева

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Ш ан о в н uй В imалiю В оло dtьмuро вuчу !

ЗмУшена вкотре звернутися до Вас щодо проблеми капiтального ремонту будiвлi
ДОшкiльного навчztльного закJIаду М 607 на вул. Богатирськiй, 16А, в ОболонськоN{у
районi м. Киева.

Розпорядженням виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT
ДеРЖаВНОi аДМiнiСтрацii) вiд 30.05.20]17 Ns 634 передбачено проведення капiтального
ремонту дошкiльного навчального закJIаду J\Ъ 607 на вул. Богатирськiй, l бД, в
оболонському районi м. Киева. Замовником виконання зазначених робiт визначено КГI
<Житлоiнвестбуд-УКБ>.

В 2018 рошi В межах видiлених бюджетних коштiв були частково виконанi роботи з
капiта"пьного ремонту фасаду будiвлi ДНЗ N9 б07.

В ПОТОЧНОМУ роцi на проведення зiвначених капiтальних робiт були виltiленi
бюджетнi кошти, однак згаданi з початку року не освоюються через бюрокраr.r.rчrti
перепонИ в роботi апаратУ кмдА. Так, мноЮ, як депуТатом КиТВськоТ MicbKoT ради. буJIо
направлено чимiLло деtryтатських звернень до профiльних департаментiв кмдд шодо
вирiшення проблеми закiнчення капiтilJlьного ремонту даного садочку, якi завершуIотьсrI
формальною вiдпискою та обiцянками.

Роботи з капiтального ремонту з початку 2019 року не ведуться! Наразi спостерiгаlt,l
за ситуацiеЮ розриття по всьому периметру булiвлi садочку, не завершення робiт
цокольнот частини фасаду, в той час як настання осiнньо-зимового перiоду виклика6
сумнiви щодо можливостi завершення таких робiт до кiнця кiLлендарного року.

на сьогоднiшнiй день, територiя дитячого садочка знаходиться у аварiйноrtу cTalli.
внаслiдоК чого госТро постаС питаннЯ безпекИ дiтей, оскiльки ocTaHHi, щоб потраIlит1,1 jl()
примiщення садка, змушенi проходити по тимчасовому дерев'яному MicTKy через розриl-1.я
та постiйно знаходяться у зонi ризику через незавершенi peMoHTHi роботи.
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Така ситуацiя викликае значне невдоволення, адже мною, на виконання доручеrIня
виборцiв, було прикJIадено чимчtло зусиль щодо видiлення бюджетних коштiв дJIя
забезпечення гiдних умов для здобутгя якiсноi освiти пiдростаючого поколiння.

Враховуючи вищевикJIадене, прошу Вас :

1) надати iнформацiю щодо видiлених бюджетних коштiв Taii освосння в 2018 та
2019 роках на проведення капiтального ремонту булiвлi дошкiльllого
наВчального закJIаду Nэ 607 на вул. БогатирськiЙ, 16А в Оболонському райоrti пr.

Киева;
2) роз'яснити причини не проведення вiдповiдними iнстанцiями будь-яrких

ремонтних робiт садочку в поточному роцi;
3) проiнформувати реальнi термiни завершення робiт з капiтального ремонту

фасалу будiвлi згаданого садочку.
Про результати розгляду даного депутатського звернення прошу проiнфорN,IуватLI

мене у встановлений законодавством УкраТни десятиденний строк, за адресою: вул.
Хрещатик, 36, м. КиТв,01044.

З поваzою

Щепутат Людмила Костенко
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