ЗВІТ
депутата Київради VIII скликання
члена фракції «Об’єднання «Самопоміч»
Васильчука Вадима Васильовича
про виконання депутатських повноважень за
період 01.12.2015 - 01.12.2016

Вадим Васильчук народився 06
листопада 1982 року в Києві.
Закінчив Національний університет
Києво-Могилянську академію. У 2010
році отримав диплом «Магістра» за
спеціальністю «історія». З 2005 року
працював у ПрАТ «Київстар». З 2013
р.– заступник декана з виховної
роботи
зі
студентами
Національного університету «КиєвоМогилянська академія». 2011-2013 –
голова БКБЗ «Спас». 2008-2010 –
аналітик в групі моніторингу ЗМІ.
2006-2007 – помічник-консультант
народного депутата ВРУ. 2004-2005
– консультант з історичних та
етнографічних питань в компанії
«Люксен», Лижичко Р. С. в проекті
«Дика енергія». 2004-2008 – старший викладач кафедри фізкультури,
спеціалізація: традиційне козацьке бойове мистецтво «Спас» у Київському
національному університеті «Києво-Могилянська академія».
На виборах до Київської міської ради висувався по виборчому списку
політичної партії «Об’єднання «Самопоміч». Наразі є членом депутатської
фракції «Об’єднання «Самопоміч» у Київраді. Член політичної партії
«Об’єднання «Самопоміч».

Вступ
Виконання повноважень депутата Київської міської ради, що, відповідно до
законодавства України, здійснюється на громадських засадах, можна умовно
розділити на наступні три напрями:
1.

Представництво інтересів територіальної громади міста, вираження та захист
інтересів виборців. Розгляд звернень, пропозицій, заяв і скарг громадян;

2.

Участь у пленарних засіданнях Київської міської ради, засіданнях постійної
комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту та
тимчасової комісії Київської міської ради з питань перевірки діяльності
автозаправних станцій (в тому числі газових), нафтосховищ (терміналів) на
території міста Києва;

3.

Участь в роботі інших органів Київської міської ради, робочих, експертних
групах, інших органів до яких депутата може бути обрано, делеговано чи
призначено.
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1. Представництво інтересів
територіальної громади міста, вираження
та захист інтересів виборців. Розгляд
звернень пропозицій, заяв і скарг
громадян
З метою представництва інтересів територіальної громади міста у Дніпровському
районі, за яким депутата було закріплено відповідно до внутрішнього розподілу
«Об’єднання «Самопоміч», Вадимом Васильчуком, після набуття повноважень
депутата міської ради, було організовано постійно працюючу громадську
приймальню. В приймальні, що працює щоденно, було проведено понад 500
індивідуальних та колективних зустрічей з мешканцями. Понад 100 громадян
звернулися зі своїми зверненнями, заявами, скаргами і пропозиціями, що були
розглянуті і опрацьовані в межах повноважень депутата.

500
прийоми та зустрічі з
громадою

100

344

73

понад
звернень мешканців депутатських звернень з
особи отримали
було опрацьовано
питань громади
матеріальну допомогу

За рік було направлено 344 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, ефективного використання бюджетних коштів,
надання киянам якісних комунальних послуг, утримання в належному стані об’єктів
житлового фонду та благоустрою.
Адресна матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення міста Києва, що
фінансується у межах Програми вирішення депутатами Київської міської ради
соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень
виборців на 2016-2019 роки, була надана 73 особам відповідно до їх звернень. При
цьому, використання коштів передбачених бюджетом міста на виконання
передвиборчих програм та доручень виборців спрямовувалося депутатом здебільше
на вирішення інфраструктурних проблем та забезпечення дошкільних та
загальноосвітніх закладів, що, на думку депутата, має більш тривалий соціально-
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економічний ефект, дозволяє отримати певний позитив для інфраструктури міста на
тривалу перспективу.

Напрями використання коштів Програми вирішення
депутатами Київради соціально-економічних проблем,
виконання передвиборних програм та доручень виборців

50 тис. грн*

54,5 тис. грн
допомога малозабезпеченим
особам

0

188,2 тис. грн
витрати на ремонти житлових

будинків та забезпечення ЖЕД

257,1 тис. грн

закупівля меблів, ігрових наборів
та інвентарю для шкіл та дитячих
садочків
* Залишок коштів станом на 30.11.2016 року становить 0,2 тис. грн

адреса громадської приймальні:

вул. Райдужна, 6, м. Київ

години прийому:

щоденно 10:30-19:30

години проведення депутатських прийомів:

1-й та 3-й вівторок місяця,
10:00-14:00

телефон для довідок:

(063) 696 41 49
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2. Участь у пленарних засіданнях
Київської міської ради, засіданнях
постійних та тимчасових комісій
Київської міської ради.
Починаючи з 1 грудня 2015 року, з дати установчого засідання Київської міської ради
VIII скликання було проведено 30 пленарних засідань і розглянуто понад 3500 питань

Постійна комісія з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та
спорту.
Рішенням Київради, Вадима Васильчука було призначено до складу постійної комісії
з питань освіти, науки, сім`ї, молоді та спорту, як член комісії.
Для попереднього розгляду питань, що вносяться на розгляд Київради, розробки
проектів рішень, здійснення контролю за виконанням рішень Київради й актів КМДА,
у Київраді функціонують постійно діючі комісії. З часу початку роботи Київради VIII
скликання за активної участі Вадима Васильчука було проведено 36 засідань комісії.
Депутат взяв безпосередню участь у розгляді всіх 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.

36

72

засідання комісії

проектів рішень
Київради
прийнятих

100%
присутність

затвердження
міських цільових
програм «Освіта
Києва» та
«Молодь і спорт
столиці» та інших

55 проектів на
розгляді

розгляд звернень,
заяв, скарг і
пропозицій
закладів та
громадян

В роботі комісії Вадим Васильчук став ініціатором розгляду питань національнопатріотичного, військово-патріотичного та громадянського виховання звітування.
У межах роботи комісії, Вадим Васильчук залучався до складу багатьох робочих та
підготовчих груп, що утворювалися задля доопрацювання важливих проектів рішень
Київської міської ради, а також – для реагування на найгостріші соціальні проблеми.
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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.
Тимчасова контрольна комісія з питань перевірки діяльності
автозаправних станцій (в тому числі газових), нафтосховищ
(терміналів на території міста Києва.
Комісія з питань перевірки діяльності автозаправних станцій (в тому числі газових),
нафтосховищ (терміналів) на території міста Києва розпочала свою роботу 07 липня
2016 року у складі 14 депутатів Київради.
Слід зазначити, що Вадим Васильчук очолив тимчасову контрольну комісію
Київської міської ради з питань перевірки діяльності автозаправних станцій (в тому
числі газових), нафтосховищ (терміналів) на території міста Києва.
Комісія завершує стадію збору інформації. Станом на сьогодні зібрані нормативноправові документи, які стосуються питань діяльності автозаправних станцій (в тому
числі газових), а також інформація про всі утворені робочі групи, усі розроблені
проекти рішень Київської міської ради, проекти розпоряджень Київської міської
державної адміністрації та Київського міського голови, які стосуються питань
діяльності автозаправних станцій (в тому числі газових). Також зібрано інформацію
щодо процедури, механізму та можливості внесення змін до податкової акцизної
декларації з метою доповнення декларацій кодами товару згідно з УКТЗЕД, що
унеможливить спекуляції та порушення у цій галузі підприємницької діяльності.
Загалом, Комісією було проведено 5 засідань та 2 робочих зустрічі.
Комісія продовжує свою роботу.
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Проекти рішень Київради за поданням
депутата
Рішення/проекти рішень
1. Проект рішення Київської міської

ради №4459 (Про надання статусу паркупам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення земельним ділянкам, що
розташовані вздовж вул. Попудренка та вздовж Броварського проспекту у
Дніпровському районі м. Києва)

2.

Проект рішення Київської міської ради №4461 (Про надання статусу паркупам'ятки садово-паркового мистецтва земельним ділянкам, що розташовані навколо
озера Радунка (Райдуга) у Дніпровському районі м. Києва)

3.

Рішення Київської міської ради №576/576 (Про створення тимчасової
контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки діяльності
автозаправних станцій (в тому числі газових) на території міста Києва.
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Пріоритети на 2017 рік
Сьогодні пріоритетними напрямками роботи депутата на 2017 рік залишаться саме
стратегічні питання організації роботи Київради, КМДА та системні питання
розвитку міського господарства і захисту прав громади. Особливо варто виокремити
наступні:
1.

Розвиток місцевого самоврядування, формування
перезавантаження системи районних рад у місті Києві;

2.

Підтримка зв’язку з громадою, розвиток і підтримка місцевих ініціатив;

3.

Діяльність з розвитку національно-патріотичного, військово-патріотичного та
громадянського виховання дітей та молоді;

4.

Вдосконалення механізмів розробки, затвердження та виконання міських
цільових програм;

5.

Робота в тимчасових контрольних комісіях, робочих та експертних групах.

8

пропозицій

щодо

