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Вітаємо з травневими святами!

Насамперед, українців з 8 травня, з Днем пам’яті та
примирення в Україні! Від усього серця ми вдячні шановним ветеранам та всім, хто докладав зусиль до перемоги та відновлення нашої країни. Будемо пам’ятати Вас
та Ваш безсмертний подвиг вічно!

З особливим хвилюванням хочу привітати жінок з
Днем матері, який ми святкуємо 14 травня! Хай світлом
і добром відгукуються в душах дітей Ваші нескінченні
турботи, терпіння, любов та відданість.
Як батько, з тривогою в серці, вітаю дітей зі святом

Приймальні
Олександра Бродського та Вячеслава Бродського
1. Вул. Щусєва, 10-а. Тел. 353-33-27, 353-33-16
2. Вул. О.Теліги, 43 Тел. 332-60-73, 332-60-74

Останнього дзвоника та бажаю щоб шлях у доросле
життя був щасливий, сповнений гарними подіями і здобутками. Вірю, що Ви реалізуєте власні здібності, таланти, побудуєте власну успішну долю, будете гідними творцями свого життя і справжніми патріотами своєї країни!

ПРИЙМАЛЬНЯ
ONLINE

www.brodskiy.kiev.ua
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НАШ РЕАЛЬНИЙ ШАНС СТВОРЮВАТИ ЗМІНИ

Бюджет міських ініціатив – це реальна можливість для кожного жителя
брати участь в розподілі коштів місцевого бюджету через створення
проектів для покращення міста та голосування за них.
Проекти можуть стосуватися будь-якої сфери нашого
життя: спорт, освіта, культура
та туризм, комунальне господарство, енергозбереження, навколишнє середовище та багато
інших.

У попередньому проекті
було отримано 497 заявок на
участь, з них лише 24 проекти
від мешканців Шевченківського району, 6 з яких знаходяться
на стадії реалізації. Потребує
підтримки саме молодь, тому

що частка проектів, поданих
людьми у віці від 18 до 35 років
склала менше половини. Наша
мета - збільшити ці цифри на
порядок та бути лідерами щодо
поданих та реалізованих проектів у місті.
Олександр Бродський бере
на себе відповідальність забезпечити молодь, активістів й небайдужих людей свого округу

не тільки інформаційною підтримкою та супроводом на всіх
етапах проекту, але й розглянути можливість фінансування
кращих пропозицій, які не отримають коштів за конкурсом.
Вже в цьому місяці відбудеться
зустріч з усіма бажаючими прийняти участь у проекті бюджету
міських ініціатив з його експертами та організаторами.

Звертайтеся до приймальні,
слідкуйте за нашим інформаційним стендом та новинами
у Facebook, щоб не пропустити
зустріч присвячену проекту бюджету міських ініціатив, адже
все в наших руках.
Ми переконані, що якісна
підготовка проектів та їх реалізація змінить на краще життя
нашого району!

Урядова програма «Доступні ліки»
Нещодавно стартувала урядова програма «Доступні ліки»,
яка має на меті забезпечити кожного громадянина України
необхідними лікарськими засобами, які покращать якість
їхнього життя і запобіжать виникненню ускладнень та
передчасної смертності.
Суть цієї програми – відшкодувати повну або часткову вартість
лік.
Ми поговорили з лікарем-терапевтом Поліклініки №3 (вул.
Ризька, 1) Хлипенок Майєю Петрівною на предмет того, де і як
мешканцю Сирця отримати безкоштовні ліки.
– Майє Петрівно, скажіть будь-ласка, люди з
якими
захворюваннями
зможуть отримати безкоштовні ліки?
– Програма поширюється
на серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу та
бронхіальну астму. Пріоритетність надали лікуван-

ню саме цих захворювань,
оскільки вони найбільше
впливають на показники
смертності населення або
суттєво знижують якість
життя пацієнта та ефективно лікуються на амбулаторному рівні.
– З чого необхідно почати людині, яка хочу отри-

мати безкоштовні ліки?
– Мешканцю Сирця необхідно звернутись у Поліклініку №3 до свого лікаря-терапевта, який за
необхідністю надасть йому
рецепт вже з усіма необхідними печатками. Тут необхідно пам’ятати, що термін
дії рецепту – 1 місяць! І з
цим рецептом пацієнт звертається лише до аптеки,
яка є учасником програми
«Доступні ліки». Найближча така аптека – це аптека
№121 (за адресою вул. Щусєва 2/19).
– Де людина може дізнатися про повний перелік
безкоштовних лік?
– Цей перелік є в відкритому доступі в кожній аптеці, яка є учасником цієї
програми, тому звертатися
людина безпосередньо повинна до аптеки, щоб дізнатися чи зможе вона отримати певні ліки в цій аптеці
безкоштовно.
– Майє Петрівно, чи всі
ліки, що входять до цієї
програми безкоштовні чи
все ж таки за деякі необхідно буде доплачувати?
– Це все залежить від виробника: від одного виробника ліки будуть повністю
безкоштовні, бо держава
компенсує всю вартість, а
якщо людина хоче такий самий препарат від іншого виробника, то має доплатити
певну суму, бо там йде лише
часткова компенсація їх
вартості державою.
– Що робити, якщо в аптеці закінчились безко-

штовні ліки, або ті, що відшкодовуються?
– Тут є декілька варіантів: пацієнт може зачекати, поки ліки надійдуть в
аптеку, може звернутись в
іншу аптеку (але вона теж
обов’язково має бути учасником програми) або обра-

ти іншу торгову марку та доплатити різницю.
– Чи може пацієнт отримати безкоштовні ліки без
рецепта?
– Ні, безкоштовно або
зі знижкою ліки не можна
отримати без рецепту, але
такі ліки можна придбати.
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Запускається програма Олександра Бродського

«Спортивні тілом – сильні духом»
Ми завжди були впевнені, що залученість до здорового способу життя
через активність в спорті вплине на виховання та світогляд людини і, як
наслідок, на її рівень життя. На жаль, не оминуло наш Сирець поширення паління, наркоманії, алкоголізму та інших пагубних звичок. Особливо болісно констатувати, що враженими цією бідою становляться діти
та молодь.
Тому, як яскравий приклад
здорового способу життя,
Олександр Бродський розпочинає на Сирці програму “Спортивні тілом – сильні духом”,
яка має долучити до неї дітей,
молодь та всіх бажаючих і привити корисну звичку жити активно та цікаво.
Програма передбачає облаштування більше 100 дворів дитячими та спортивними
майданчиками, а також встановлення грально-спортивних

мінікомлексів з тенісними
столами, двохрівневими турніками та лавками. На старті
кампанії буде встановлено десяток таких комплексів вже в
травні. Заявки щодо встановлення спортивних комплексів
приймаються у громадській
приймальні за адресою вул.
Щусєва, 10А.
Приходьте, долучайтесь до
нас, до здорового способу життя та будьте спортивні тілом та
сильні духом!

Паспортист та бухгалтер
по-новому
Кожен день до громадської приймальні Олександра Бродського звертаються мешканці з питаннями “Куди поділися паспортист та бухгалтер?”.
Тому ми вирішили пояснити що саме сталося та проінформувати
мешканців Сирця де вони зможуть отримати комунальні послуги.
Рішенням Київради був створений комунальний концерн
“Центр комунального сервісу”,
до складу якого увійшли наші
звичні ЖЕКи. Зроблено це було
з метою удосконалення роботи
комунальних підприємств та
підвищення рівня якості комунальних послуг.
Проте думки щодо цього нововведення серед населення розбіглися: дехто вважає, що нове
приміщення більш комфортне і
там невеликий час очікування в
черзі, а дехто скаржиться на те,
що їм було ближче та зручніше
отримувати послугу недалеко
від дому та за звичним порядком.

Однак слід розуміти, що
відбуваються докорінні зміни
системи комунальних послуг,
які спрямовані на скорочення
часу на отримання цих послуг,
комфортні умови їх надання і
на перспективу – можливість
отримати комунальні послуги
в електронному виді не виходячи з дому. І хоча будь-які зміни викликають певний опір, не
слід поспішати з висновками,
а необхідно зосередитися на
максимально корисному використанні всіх інструментів,
що надають нам ці зміни. Насамперед, це можливість отримувати певні комунальні послуги через Інтернет. Почніть
з уроків комп`ютерної грамотності, які проходять щовівторка та щочетверга в приміщенні
Бібліотека імені Івана Котляревського та навчіться користуватися усіма привілеями нововведень.
Отже, послуги бухгалтера та
паспортиста надаються в Центрі комунального сервісу Шевченківського району за адресою
вул. Довженка 10.
Графік роботи Центру комунального сервісу:
Пн-Пт з 08:00 до 20:00, Суб. з
09:00 до 16:00, Неділя – вихідний. Без перерви на обід. Контактний телефон (044) 247-4040.
Більше інформації про Центр
комунального сервісу та повний
перелік послуг Цен тру Ви можете знайти за посиланням http://
cks.kiev.ua

Успішно триває програма Олександра Бродського
«Тепла оселя – щаслива родина!»
Пріоритетною програмою
Олександра Бродського є
заміна віконних блоків в сирецьких домівках з метою
енергозбереження, підвищення
енергоефективності та рівня
комфорту.

Згідно цієї програми передбачено заміну вікон у 47 будинках (це 134 під’їзди). Проте,
спираючись на чисельні звернення від територіальної громади, депутатом вирішується
питання по залученню додаткових коштів, що дасть можливість замінити віконні блоки
на сходових клітинах ще в 246
під’їздах. Наразі тепло та затишок вже отримали п’ять будинків нашого району.
Крім того, ми продовжуємо
міняти старі поштові скриньки
на нові, як це було зроблено вже
в багатьох будинках нашого
Сирця. Тому, чекаємо звернень
щодо заміни віконних блоків та
поштових скриньок до громадської приймальні за адресою
вул. Щусєва, 10А.

СИЛЬНІ РАЗОМ
Постійно проводяться зустрічі депутатів Київради з мешканцями нашого
району. Особливо важливо те, що ці зустрічі відбуваються найближче до
громадян: наприклад, нещодавно відбулася зустріч В’ячеслава Бродського
з усіма бажаючими у бібліотеці І. П. Котляревського - такі зустрічі носять
не тільки прагматичний характер, але й позитивний момент від самого
місця проведення зустрічі.
Користь від цих зустрічей очевидна - системно робиться вплив
депутатами на прискорення вирішення проблемних питань.
Головною біллю є проблеми з
ремонтом житлового фонду, ігнорування підрядними організаціями своїх прямих функцій
щодо обслуговування будинків
та прилеглих територій.
Всі розуміють – до належного рівня якості виконання своїх
обов’язків виконавчими органами влади ще далеко, коли стільки людей записується щоразу на
прийом.
І хоча депутати постійно три-

мають ці та інші питання під
своїм особистим контролем, ми
знов таки закликаємо мешканців будинків об’єднуватися, бути
активними та самим впливати
на ситуацію. Саме для цього ми
розпочали на Сирці пілотний
проект - «громада будинку - депутат - влада», який передбачає
формування ініціативних груп
по управлінню багатоквартирними будинками. Приходьте
до громадської приймальні на
вул. О. Теліги, 43 та дізнавайтесь
інформацію про цей проект. Головне - зрозуміти, що найкращий
господар в оселі - її власник.
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Запрошуємо доторкнутися

до прекрасного!
Дорогі мешканці Сирця! До 10 травня
на Співочому полі триває 5-й щорічний
фестиваль тюльпанів.
Ви зможете на власні очі побачити: 200 000 тюльпанів, 12 сортів та різноманітних кольорів, 10
масштабних квіткових інсталяцій
на тему «Таємниці великодньої
писанки» площею понад 2000
м2. А також на Вас чекають артінсталяція із 3000 писанок, майстер-класи із писанкарства, дні
морозива та шоколаду та багатобагато іншого.
Фестиваль відкритий щодня з
9.00 до 21.00

Наша афіша на травень 2017
Приймальня депутата Олександра Бродського

Всі заходи безкоштовні
Протягом місяця

Вітання мешканців на день народження. Заходьте,
привітаємо!

Протягом місяця

Продовження занять на курсах комп’ютерної грамотності (кожен вівторок та четвер протягом місяця)

8.05

Вітання до Дня пам'яті та примирення в Україні спільно з радами ветеранів нашого мікрорайону

18.05

Всеукраїнський день музеїв
Екскурсії у всі музеї Києва в цей день безкоштовні!
Привітання з Днем вишиванки

26.05

Вітання випускників шкіл Сирця

31.05

Екскурсія «Софія Київська»
Консультації юриста у приймальні за адресою вул. Теліги, 43

ДЛЯ ВАС

Свідоцтво Міністерства юстиції України
про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації –
серія КУ № 762-399Р
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