ЗВІТ
депутата Київради VIII скликання
члена фракції «Об’єднання «Самопоміч»
Сандалової Ганни Олександрівни
про виконання депутатських повноважень
за період 01.12.2015 – 01.12.2016

Заступник голови комісії з
питань екологічної політики
Фахівець в галузі
маркетингових та соціальних
комунікацій, громадський
активіст, очільник Благодійного
фонду «Підтримай армію
України».
До початку Революції
Гідності займалася
маркетинговими комунікаціями
та зв’язками з громадськістю в
корпоративному секторі: була
керівником проектів PRP
Ukraine,
AWeberShandwickAffiliateCompa
ny, у 2006 році заснувала
«Агенцію соціальних проектів
ГОА» і виконувала обов’язки
директора агенції, була керівником проекту маркетингової підтримки
програми корпоративної гостинності UEFA EURO- 2012, займала посаду
керівника PR-відділу компанії «Данон».
З початку 2014 року приймала активну участь у діяльності
«Громадянської варти Дарницького району», а також виступила засновником
волонтерської ініціативи «Підтримай армію України», що стала поштовхом
для створення однойменного Благодійного фонду, який і донині надає
підтримку українським військовим в зоні АТО.
Директор агенції Havas PR
Безпартійна.
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ВСТУП
Виконання повноважень депутата Київської міської ради, що,
відповідно до законодавства України, здійснюється на громадських засадах,
можна умовно розділити на наступні напрями:
1.
Реалізація екологічних прав киян (захист скверів та водойм,
створення нових зелених зон, контроль за виконанням міських програм,
вивчення екологічного стану навколишнього середовища, робота над
системою моніторингу екологічного стану, робота та співпраця з
підприємствами щодо їх модернізації та унеможливлення негативного
впливу;
2.
Участь у засіданнях Київської міської ради та засіданнях
постійної комісії до якої обрано депутата;
3.
Участь в роботі інших органів Київської міської ради, робочих,
експертних групах.
4.
Співпраця з мешканцями Дарницького району щодо вирішення
проблемних питань міста Києва;
5.
Проекти рішення.
Ганна Сандалова активно працює по віх вказаних напрямках.
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1.Підтримка зв’язку з громадою. Розгляд пропозицій, заяв і скарг
громадян
Задля підтримки постійного зв’язку із виборцями та вчасного
реагування на потреби й проблеми мешканців Дарницького району, за якими
депутата було закріплено відповідно до внутрішнього розподілу «Об’єднання
«Самопоміч», Ганною Сандаловою, відразу після набуття повноважень депутата
Київської міської ради, було організовано постійно працюючу громадську
приймальню, через яку за рік виконання депутатських повноважень було
проведено 32 прийомів громадян, індивідуальних та колективних зустрічей з
мешканцями. 32 громадян завітали на прийом із своїми заявами, скаргами і
пропозиціями, що були розглянуті і опрацьовані в межах повноважень депутата.
Крім того, постійно надавалися консультації та допомога у вирішенні
проблем через спеціалізовані юридичні Київського осередку «Об’єднання
«Самопоміч».

32
Прийомів та
зустрічей з
громадянами

32
Мешканців
відвідали
депутатський
прийом

166
Депутатських
звернень з
питань
громадян

70
Осіб отримали
матеріальну
допомогу

На основі отриманої від громадян і громадських організацій інформації, їх
скарг і пропозицій, було направлено 166 депутатських звернень та запитів,
адресованих до структурних підрозділів КМДА, районних у місті Києві
державних адміністрацій, комунальних підприємств, установ та організацій, з
вимогами щодо надання киянам якісних комунальних послуг, утримання в
належному стані об’єктів житлового фонду та благоустрою, зупинення
незаконного будівництва і т.д.
Адресна матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення міста
Києва, що фінансується у межах Програми вирішення депутатами Київської
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міської ради соціально-економічних проблем та міської програми «Турбота.
Назустріч киянам», виконання передвиборчих програм та доручень виборців на
2016-2019 роки, була надана 70 особам відповідно до їх звернень. Також, в
рамках депутатського фонду замінено вікна у трьох групах та ремонт стелі в ДНЗ
«Монтессорі-Сад», встановлення дитячого майданчика в ОСББ «Кут» (просп.
Григоренка, 15), закупівля комп'ютерної техніка та мультимедійної дошки для
спеціалізованої школи №113 та гімназії №290. Активна участь у вирішенні
інфраструктурних проблем та захисту конституційних прав мешканців
мікрорайонів Позняки, 4 та 4а Дарницького району міста Києва.
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Напрями використання коштів Програми вирішення депутатами
Київради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих
програм та доручень виборців

500 тис. грн*
500тис. грн
Заміна вікон, ремонт
та закупівля
компютерної техніки
для дитячих садків та
шкіл Дарницького
району
*Залишок коштів станом на 01.12.2016 року становить 0.00 грн.
За рік депутатства, найбільша кількість заяв від громадян була відносно
сфери містобудування та архітектури, а саме щодо незаконно розпочатих
будівельних робіт, а також захисту та збереженню природного середовища міста
Києва та захисту мешканців від негативного екологічного впливу на здоров’я
мешканців м. Києва.
Найбільш гучні проекти, у яких, Ганна Сандалова взяла участь:
1. Був запущений процес повернення громаді міста 7,5 Га пляжу
Берковщина, що на Дніпрі в районі Осокорків, що перебуває в оренді Яна
Табачника та Йосифа Кобзона та ініціація створення парку, так як зазначене
будівництво суперечить ряду норм водного та екологічного законодавства,
суперечить нормам конституції та правам громадян на безпечне, здорове
екологічне життя. Боротьба за збереження озер Качиного та Малий Небреж
Дарницького району м. Києва. Подання місцевої ініціативи зі збору підписів
мешканців щодо призупинення будівництва ЖК «Традиція».
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2. Привернення уваги до екологічної катастрофи на лівому березі Києва, де
вже кілька років поспіль затримується процес демеркуризації (очищення від 200
тон небезпечних відходів) промислового майданчика заводу "Радикал". Тому,
задля вирішення даної проблеми, був поданий та в подальшому прийнятий проект
рішення «Щодо звернення Київради до КМУ, що стосується виділення субвенцій
на проведення робіт з демеркуризації та ліквідації екологічних наслідків на заводі
«Радика».
У 2013 році планувалося розпочати проведення санації території ВАТ
«Радикал» за рахунок державних бюджетних коштів відповідно до
Загальнодержавної цільової програми захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки,
затвердженої Законом України «Про Загальнодержавну цільову програму захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру на 2013-2017 роки»
Відповідно до цієї програми загальний обсяг фінансування якої
становить 134,0 млн. грн., зокрема:2013 рік - 14,0 млн. грн.; 2014 рік – 19,0 млн.
грн.; 2015 рік – 33,0 млн. грн.;2016 рік – 18,0 млн. грн.;
2017 рік – 50,0 млн. грн.; Однак передбачені Загальнодержавною цільовою
програмою кошти у 2013 – 2015 роках так і не виділялися.
3. Також було піднято одну з головних проблем в Дарницькому районі, а
саме в 4-му мікрорайоні є створення об’єктів соціальної інфраструктури. Ведеться
активна діяльність щодо вирішення цієї болючої проблеми. Відповідно до
Рішення Київської міської ради від 10 липня 2003 року №638/798 «Про надання і
вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею» був
затверджений проект відведення земельної ділянки ТОВ «КИЇВМІСЬКБУД» та
ВАТ «Домобудівний комбінат №4» для будівництва житлових будинків та
об’єктів соціально-побутового призначення у вказаному мікрорайоні, а саме:
школи на 33 класи, дитячого садка на 280 місць, дитячої лікарні на 500 ліжок, а
також поліклініки і торгового центру.
Станом на сьогодні, багатоквартирні будинки на зазначеній земельній
ділянці збудовані, а об’єкти соціального призначення залишені поза увагою
забудовників. Для зняття соціальної напруги в сфері облаштування житлового
масиву Позняки є необхідним вжиття невідкладних заходів будівництва
зазначених об’єктів у 2016 році, зокрема спонукання забудовників до виконання
свої зобов’язань.
4. Здійснюється напрацювання стратегічного підходу щодо збереження
берегів Дніпра від хаотичної незаконної забудови, а також запускається процес
публічного обговорення і планування стратегічного бачення створення
національного парку на лівому березі - від Троєщини до Осокорків.

7

5. Не менш важливим питанням, яке було порушено, є Концепція реновації
долини р. Дніпро в м. Києві – це містобудівна документація, яка буде покладена в
основу подальшого плану зонування території стратегічної ініціативи
«ДНІПРОВСЬКА ПЕРЛИНА» та детальних планів цих територій.
Стратегічна ініціатива «ДНІПРОВСЬКА ПЕРЛИНА» охоплює територію
долини р. Дніпро в м. Києві в межах Голосіївського, Дарницького, Деснянського,
Дніпровського, Оболонського, Печерського та Шевченківського адміністративних
районів м. Києва, яка включає вільні від забудови прибережні території, східні
схили Старокиївського та Печерського плато, набережні, міські парки, мости та
дніпровські острови в проектних межах міста. Загальна площа території становить
приблизно – 9500 га.
Однією із задач даної Концепції являється:
Розв’язання проблем екології території стратегічної ініціативи «Дніпровська
Перлина», зокрема гідродинаміки, екології та гідрогеології Дніпра та суміжних
водойм у межах розробки проекту.
6. Створена робоча група з обстеження регіонального ландшафтного парку
«Парк партизанської слави» та вивчення проектної документації з організації
регіонального ландшафтного парку «Парк партизанської слави» в подальшому.
7. Здійснюється напрацювання стратегічного підходу щодо збереження
берегів Дніпра від хаотичної незаконної забудови, а також запускається процес
публічного обговорення і планування стратегічного бачення створення
національного парку на лівому березі - від Троєщини до Осокорків.
8. Відбувається започаткування процесу моніторинг навколишнього
середовища (повітря, води, шкідливих викидів).
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2. Участь у засіданнях Київської міської ради та засіданнях постійної
комісії
Починаючи з 1 грудня 2015 року, з дати установчого засідання Київської
міської ради VIII скликання було проведено 30 засідань, на яких було розглянуто
понад 3500 питань порядку денного.
Постійна комісія з питань екологічної політики.
Рішенням Київради, Ганну Сандалову було призначено до складу постійної
комісії з питань екологічної політики та обрано заступником голови Постійної
комісії з питань екологічної політики.
Для попереднього розгляду питань, що вносяться на розгляд Київради,
розробки проектів рішень, здійснення контролю за виконанням рішень Київради
та актів КМДА, у Київраді функціонують постійно діючі комісії, кожна з яких має
своє галузеве спрямування. З початку роботи Київради VIII скликання за активної
участі Ганною Сандаловою було проведено 26 засідань комісії. Депутат був
присутній на 24 засіданнях комісії, взяв безпосередню участь у розгляді питань
порядку денного, що виносились на розгляд комісії у 2016 році. З матеріалами
роботи комісії та всіма протоколами засідань всі охочі можуть детально
ознайомитись на сайті Київради у відповідному розділі
http://kmr.gov.ua/uk/comisii/29/zasidannya
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3. Участь в роботі інших органів Київської міської ради, робочих,
експертних групах, інших органів до яких депутата може бути обрано,
делеговано чи призначено
•
проведення круглого столу з питання «Ландшафтні парки
замість безконтрольної забудови лівого берегу Києва»
•
проведення тренінгу від Центру Корпоративної соціальної
відповідальності бізнесу для музичних та шкіл мистецтв м. Києва;
•
підтримання петиції та подальшого створення робочої групи
щодо створення Ландшафтного природного парку замість забудови
південних Осокорків;
•
створення робочої групи з приводу засипання о. Качиного на
вул. Здолбунівській (перетин з вул. Тепловозною) у Дарницькому районі м.
Києва. Оскільки мешканці Дарницького району обурені фактом засипання
водойми на місці якої планується зведення будинку.
•
створення робочої групи по вирішенню питання негативного
екологічного впливу о. Гарячка та Дарницької ТЕЦ-4 на навколишнє
середовище та подальших напрацювань щодо вирішення екологічних
проблем
•
створення робочої групи з обстеження регіонального
ландшафтного парку «Парк партизанської слави», вивчення проектної
документації та подальшої організації діяльності даного парку.
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Веду активну діяльність з залучення профільних експертів та
організацій, зокрема:
-

Роман Марченко, перший заступник голови Постійної комісії Київради з
питань містобудування, архітектури та землекористування, фракція
«Об'єднання «Самопоміч»;

Ольга Балицька, депутат Київради, ініціатор реконструкції низки скверів та
парків м. Києва;
-

Анабель Морина, засновниця громадського руху «Почайна»;

Денис Півнєв директор КП «Київський центр розвитку міського
середовища» (Київські парки);
- представники КО «Інститут Генерального плану м. Києва»;
- представники Департаменту архітектури та містобудування КМДА;
- Андрій Мальований, начальник управління екології та природних ресурсів
Департаменту міського благоустрою та збереження природнього середовища
КМДА;
- Сергій Симонов, генеральний директор КО «Київзеленбуд»;
- Денис Пікалов, генеральний директор КП «Плесо»;
- Віктор Безотосний, заступник начальника відділу контролю за
благоустроєм та охорони навколишнього природного середовища Дарницької
РДА;
- Володимир Димінський, автор екологічного проекту «Лівобережний
ботанічний сад»;
- Ніна Миронюк, активіст Дарницького району;
- Михайло Петелицький, ініціатор петиції по створенню Ландшафтного
природнього парку замість забудови південних Осокорків
(https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=713);
- Зінаїда Кравченко, активіст Дніпровського району.
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4. Проекти рішень
Зареєстровані проекти рішень
1.
Проект рішення № N16/1020 від 15 вересня 2016 року «Про
звернення депутатів Київської міської ради до Кабінету Міністрів
України».
Прийняті проекти рішень
1.
Проект рішення № N16/1020 від 15 вересня 2016 року «Про
звернення депутатів Київської міської ради до Кабінету Міністрів
України».
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Пріоритети на 2017 рік
Станом на сьогодні, очевидно, що пріоритетними напрямками роботи
депутата на 2017 рік буде:
1. Відстоювання інтересів мешканців міста Києва.
2. Підтримка зв’язку з громадою, розвиток і підтримка місцевих ініціатив.
3. Боротьба за справжнє екологічне майбутнє нашого міста.
4. Робота в робочих та експертних групах.
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