ЗВІТ
депутата Київради VIII скликання члена
фракції «Об’єднання «Самопоміч»
Шульги Наталії Іванівни
про виконання депутатських повноважень за
період 01.12.2015 - 01.12.2016

Наталія Шульга народилася 21 травня 1960
року в місті Києві, Україна. Громадянка
України.
У 1982 році отримала вищу освіту у
Київському державному університеті імені Т.
Шевченка за спеціальністю «Біологія».
У 1992 в Інституті молекулярної біології та
генетики НАН України захистила дисертацію
за спеціальністю «Молекулярна біологія».
У
1997-1998
рр.
успішно
закінчила
спеціальний
екзекутивний
курс
із
підприємництва (трансфер технологій) У The
William E. Simon Graduate School of Business at
the University of Rochester.
Професійну кар’єру розпочала дослідником в
Інституті молекулярної біології і генетики
НАН України.
Впродовж тринадцяти років займалася
науковими
дослідженнями
на
базі
Університету Рочестера в Нью-Йорку.
З 2005-го по 2007-тий рік працювала на
посаді віце-президента зі стратегічного
планування
та
завідуючої
кафедрою
екології Національного університетк «КиєвоМогилянська академія».
В 2007 році стала співзасновницею ГО
«Український науковий клуб» і з того часу
працює на посаді виконавчого директора. Є
співавтором 2 базових законів України «Про
вищу освіту» (2014) та «Про наукову та
науково-технічну діяльність» (2015).
З 2011 року працює професором Національного
педагогічного
університету
ім.
М.П.Драгоманова. З 2015 року на посаді
проректора зі стратегічного розвитку.
На виборах до Київської міської ради
висувалася по виборчому списку політичної
партії «Об’єднання «Самопоміч». Наразі є
членом депутатської фракції «Об’єднання
«Самопоміч» у Київраді.

Вступ
Депутат Київської міської ради, що, відповідно до законодавства України,
як представник інтересів територіальної громади, зобов'язаний виражати і
захищати інтереси відповідної територіальної громади, виконувати їх доручення
в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні
місцевого самоврядування та здійснюють:
1. Прийом громадян та розгляд їх пропозицій, заяв, скарг;
2. Вивчення, попередній розгляд і підготовку питань, контроль виконання
рішень Київради та актів її виконавчого органу (Київської міської державної
адміністрації), які належать до відання постійної комісії до якої обрано депутата.
3.Роботу в інших органах Київської міської ради, робочих, експертних
групах, інших органів до яких депутата може бути обрано, делеговано чи
призначено.
Всі напрямки роботи є однаково важливими і тому активна робота
депутата на всіх вказаних ділянках однаково важлива для громади.

1. Прийом громадян та розгляд їх пропозицій, заяв,
скарг
Протягом звітного періоду за для підтримки постійного зв’язку із виборцями
та вчасного реагування на потреби й проблеми мешканців Дніпровського
району, Наталією Шульгою, було проведено 35 прийомів громадян,
індивідуальних та колективних зустрічей з мешканцями.
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Прийомів
громадян

97
Депутатських
звернень з питань
громади

98
Особи отримали
матеріальну
допомогу

На основі отриманої від громадян і громадських організацій інформації, їх
скарг і пропозицій, було направлено 97 депутатських звернень та запитів,
адресованих до структурних підрозділів КМДА, районних у місті Києві
державних адміністрацій, комунальних підприємств, установ та організацій, з
вимогами щодо усунення недоліків у міському адмініструванні, надання киянам
якісних комунальних послуг, утримання в належному стані об’єктів житлового
фонду та благоустрою, ефективного використання бюджетних коштів,
вдосконалення та зміни існуючих правил і процедур, захисту прав та свобод
учасників освітньої сфери.
У межах Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціальноекономічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців
на 2016-2019 роки було надано 98 особам адресну матеріальну допомогу.
При цьому, використання коштів передбачених бюджетом міста на виконання
передвиборчих програм та доручень виборців спрямовувалося депутатом
здебільшого для забезпечення освітніх закладів.

Напрями використання коштів Програми вирішення депутатами
Киїради соціально-економічних проблем, виконання
передвиборних програм та доручень виборців
500 000 грн
17 068,8 грн - ДНЗ №409
Дніпровського
району
ламінат та підкладка під
ламінат для музичного класу
17
940 грн
"Бригантина"
фонтанчики;

-

ДЮСК
питні

103 305,00 грн - СЗШ №182 в
Дніпровському
районі
системні блоки, компютерна
техніка для навчального класу;
8 389,8 грн - ручний інвентар
для прибирання території
школи;

83 490 грн -ДНЗ №296 Дитячі
шкафчики для роздягальні з
лавками на п&#39;ять секцій;

39 427,2 грн - Гімназія №179 датчики руху для освітлення
та світильники;

49 271,9 грн - Відділення
загальної ендокринології та
обміну речовин Київського
міського ендикринологічного
центру - ліжка та матраси.

Інформація для запису на депутатський прийом
Адреса проведення депутатського прийому:
Години проведення депутатських прийомів:
Телефон для довідок:

вул. Хрещатик, 36, м.Київ
1-й та 3-й понеділок місяця,
13:00-15:00
(044) 338-58-78

2. Вивчення, попередній розгляд і підготовка питань, контроль
виконання рішень Київради та актів її виконавчого органу
(Київської міської державної адміністрації), які належать до
відання постійної комісії до якої обрано депутата.
Рішенням Київради, Наталію Шульгу було призначено секретарем
постійної комісії з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту.
З часу початку роботи Київради VIII скликання депутат взяла участь у 16 з
22 засідань комісії в якості секретаря. Н. Шульга безпосередньо брала участь у
розгляді більшості питань порядку денного, що виносилися на розгляд комісії у
2016 році. З матеріалами роботи комісій та всіма протоколами засідань всі охочі
можуть детально ознайомитися на сайті Київради у відповідному розділі
http://kmr.gov.ua/uk/comisii/22/zasidannya
Депутат постійно здійснював роботу з підрозділами Департаменту освіти,
науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської
державної адміністрації) для забезпечення 100% фінансування освітнього
стандарту та системних змін у фінансуванні освіти в м.Київ.
Під час роботи над цільовою програмою «Освіта Києва» Наталія Шульга
вперше запропоновала виокремити та фінансово забезпечити заходи в двох
підпрограмах:
1.
«Інклюзивна та спеціальна освіта» – вивчення потреби та повне
охоплення всіх районів міста закладами з інклюзивною освітою.
2.
«Єдиний інформаційно-освітній простір навчальних закладів
комунальної форми власності» - створити 100 профільних STEM та STEAM
центри для підсилення освіти в напрямках науки, технологій, інженерії,
математики та мистецтва.
Пропозиції враховані. Програма на 2016-2018 рік затверджена.
Відбувається постійний моніторинг.
Також депутат запропонувала створення Ради наукового супроводу
розвитку м.Києва. Разом з Департаментом освіти і науки на лютий місяць
планується затвердження змін до цільової програми «Освіта Києва 2016-2018»
для додавання нового розділу програми «Дослідження для розвитку освіти
Києва»
За ініціативи депутата здійснюється проведення повної інвентаризації
комунальної освітньої сфери для оформлення документів користування
земельними ділянками. Подані пропозиції до профільного департаменту та
розроблені рекомендації для фінансування з бюджету міста процедур

оформлення земельних ділянок дошкільних навчальних закладів та
загальноосвітніх навчальних заклдадів м.Києва.
Пропозиції враховані. Вперше внесені кошти в бюджет на 2017 рік для
здійснення таких робіт.

3.Робота в інших органах Київської міської ради, робочих,
експертних групах, інших органів до яких депутата може бути
обрано, делеговано чи призначено.
Наталією Шульгою було очолено 2 робочі групи по вивченню та
підготовці рішень на постійній комісії з питань освіти, науки, молоді та спорту, а
саме:
1.Робоча група по вивченню проекту рішення Київської міської ради “Про
передачу Київській Конференції Церкві Адвентистів сьомого дня в Україні
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування навчального закладу на
просп. Космонавта Комарова, 40-а у Солом’янському районі м. Києва”, за
результатами якої запропоновано підготувати новий Статут навчальновиховного комплексу і додати його до нового проекту рішення. Створення
навчально-виховного
комплексу
допоможе
забезпечити
мешканців
Солом’янського району дошкільною освітою, а новоствореному закладу
облегшить процес реєстрації в мережі навчальних закладів.
2.Робоча група щодо розробки механізму виділення коштів на наукові
дослідження Київського університету імені Бориса Грінченка, за результатами
якої запропоновано рекомендувати Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту розглянути можливість підготовки цільової програми наукового розвитку
міста Києва. Звернутися до Київського міського голови з проханням розглянути
можливість оновлення складу або у разі відсутності створити Науковуекономічну раду при Київській міській раді для формування тематики наукових
робіт, які виконуються вченими, науковими організаціями, установами і
закладами усіх форм власності за рахунок міського бюджету на конкурсній
основі.
Також, депутат виступає членом комісії по розгляду конкурсу
фінансування проектів ОСН та членом Регіональної ради з питань професійнотехнічної освіти для здійснення Закону про децентралізацію.
Наталя Шульга представляла питання освіти Києва, фракцію та комісію на
4 міжнародних зустрічах закордоном (Естонія, Німеччина, США).

Пріоритети на 2017 рік
Станом на сьогодні, очевидно, що пріоритетними напрямками роботи
депутата на 2017 рік залишаться саме стратегічні питання організації роботи
Київради, КМДА та системні питання розвитку освітньої сфери і захисту прав
громади.
Особливо варто виокремити наступні:
1. Підтримка зв’язку з громадою, розвиток і підтримка місцевих ініціатив;
2. Забезпечення шкіл міста необхідним обладнанням для кабінетів
природничих наук. Створення мережі STEM – STEAM центрів.
3. Розробка нової цільової програми наукового супроводу розвитку міста;
4. Створення науково-економічної Ради при київськосу міському голові.
5. Створення площадки для розробки інноваційної політики міста.
6. Вдосконалення механізмів розробки, затвердження та виконання
міських цільових програм;
7. Робота в тимчасових контрольних комісіях, робочих та експертних
групах.

