1010 депутатських

звернень опрацьовано

звернень направлено

100%

100%

відвідуваність
засідань Київради

18 пленарних засідань
Київської міської
ради відвідано

2010

4 проекти рішень

відвідуваність засідань
постійної комісії

подано та прийнято
депутатським корпусом

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, АВТОРОМ
(СПІВАВТОРОМ) ЯКИХ Є ВІКТОРІЯ МУХА
Рішення Київської міської ради від 07.07.2020
№3/9082 «Про створення комунального закладу «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)
№536 Святошинського
району м. Києва».
Мета: створення нового закладу дошкільної
освіти (дитячого садочку) №536 (вул. Бахмацька, 35).

Рішення Київської міської ради від 07.07.2020
№24/9103 «Про звернення Київської міської
ради до Кабінету Міністрів України щодо невідкладного вжиття заходів, спрямованих на
безоплатну
передачу
будівлі Будинку ім. І. Сікорського в комунальну
власність територіальної
громади міста Києва».
Мета: будівля є пам’яткою історії національного значення (в ній
мешкав видатний авіаконструктор Ігор Сікорський з родиною) та
перебуває в аварійному
стані. Після зняття арешту та передачі зазначеної
будівлі до комунальної
власності, Київ зможе
реставрувати та зберегти пам’ятку.

Рішення Київської міської ради від 27.02.2020
№135/8305 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради
від 12 листопада 2019
року № 32/7605 «Про
затвердження Правил
користування Київським
метрополітеном».
Мета: дозволити безкоштовне перевезення
музичних інструментів
у київському метрополітені та зменшити фінансове навантаження на
викладачів, студентів,
учнів, музикантів.

Рішення Київської міської ради від 27.02.2020
№136/8306 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради
від 28 листопада 2017
року № 556/3563 «Про
надання згоди на безоплатне прийняття до
комунальної власності
територіальної громади міста Києва будівель,
цілісних майнових комплексів закладів культури, фізичної культури та
спорту».
Мета:
врегулювання
питань, пов’язаних із
ініціативою міста щодо
передачі до власності
громади Києва будівель Гостинного двору,
будинку ім. І. Сікорського; цілісних майнових
комплексів дерпідприємств «Національний
цирк України» та Палацу спорту.

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ
КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ ТА СУСПІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

100%

відвідуваність
засідань Комісії

105 питань

ВІКТОРІЯ

розглянуто
на засіданнях
Комісії

Голова Постійної комісії
Київської міської ради
з питань культури, туризму
та суспільних комунікацій
ГРОМАДСЬКІ ПРИЙМАЛЬНІ
вул. Академіка Булаховського, 5д
(044) 2276246
просп. Перемоги, 106/2
(044) 228 39 47
2276246@gmail.com

засідань постійної
комісії відвідано

4 петиції

на розгляді Комісії

4 міські

Відповідно до чинного законодавства на виконання цілей Стратегії розвитку міста Києва до 2025
року Комісією впроваджується робота з контролю виконання 4-х міських цільових програм
Комплексна міська ціМіська цільова прольова програма «Сто- грама розвитку туризму
лична культура: 2019- на 2019-2021 роки.
2021 роки».

цільові програми

МУХА
Депутат Київської
міської ради

13

Міська цільова програма «Охорона та збереження
культурної
спадщини м. Києва на
2019-2021 роки».

ПІДТРИМКА ІНСТИТУТІВ
ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ
В МІСТІ КИЄВІ
Комісія розглядає та
контролює хід реаліації петицій, що надійшли до Київської
міської ради, зокрема:

«Просимо врятувати
безцінні історичні артефакти та археологічні
розкопки на Поштовій
площі» (петиція підтримана 13284 голосами).

З початку реконструкції зоопарку виконано великий
обсяг робіт і введено в експлуатацію будівлі
вхідної групи:

3 озера із зимовим
будинком для
пеліканів

оновлено благоустрій та озеленено майже 3
гектари території
зоопарку

реконструйовано паркінг, розрахований на

435 автомобілів
створена прекрасна площа біля
входу та реконструйована частина
вулиці Зоологічна

пам’яток в місті Києві»
(петиція підтримана
10663 голосами).

«Знести будівлю за
адресою по вул. Хрещатик, 23б» (петиція
«Унеможливити зни- підтримана 10142 голощення
історичних сами).

ЗА ІНІЦІАТИВИ МІСЬКОГО ГОЛОВИ
ВІТАЛІЯ КЛИЧКА ТРИВАЄ РЕКОНТСТРУКЦІЯ КИЇВСЬКОГО ЗООПАРКУ
проспект Перемоги, 32

реконструйовано

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної
сфери міста Києва на
2019-2021 роки.

Електронна петиція — це особлива форма колективного звернення громадян до Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
органу місцевого самоврядування (Київської міської
ради). Є одним з інструментів електронної демократії

«Надати
земельній
ділянці на розі Андріївського узвозу та вул.
Боричів Тік статусу
Арт-скверу ім. соліста
Паризької опери, Героя
України Василя Сліпака» (петиція підтримана
10219 голосами).

реконструйовано
універсальний вольєр, в якому зараз
мешкають сіаманги
триває будівництво найбільшого і найсучаснішого в Україні
приматника

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЗА 2020 РІК
усних звернень
опрацьовано

485

мешканців отримали
матеріальну
допомогу

210

особистих
прийомів та зустрічей
проведено

Протягом всієї депутатської діяльності Вікторія
Муха постійно працює та добивається збільшення фінансування з міського бюджету на потреби мешканців Святошинського району. Реагуючи на численні звернення, значна частина
яких стосується освіти та житлово-комунальної
інфраструктури, використовуємо кожну можливість для того, щоб виділені кошти працювали для позитивних змін та комфорту.

345

юридичних
консультацій
надано

За підтримки міського голови Віталія Кличка
відповідно до Програми економічного та соціального розвитку міста Києва і Програми
вирішення депутатами Київської міської ради
соціально-економічних проблем, виконання
передвиборних програм та доручень виборців у 2020 році були проведені роботи у таких
сферах

ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЖКГ
ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

виконано капітальний ремонт
міжквартальних проїздів та прибудинкових територій житлової
забудови (асфальтування)
• вул. Академіка Булаховського, 38
• вул. Академіка Булаховського, 34а
• вул. Академіка Булаховського, 28б
• вул. Академіка Булаховського, 28в
• вул. Академіка Булаховського, 28г
• вул. Генерала Наумова, 23в
• вул. Генерала Наумова, 37
• вул. Генерала Наумова, 37а
• вул. Генерала Наумова, 37б
• вул. Генерала Наумова, 39
• вул. Генерала Наумова, 33
• вул. Генерала Наумова, 33а

здійснено капітальний ремонт
сходових клітин
(відновлення після пожежі)
• вул. Академіка Булаховського, 36

виконано капітальний ремонт
інженерних мереж
(хвп, гвп, цо, каналізація)
• вул. Генерала Наумова, 23в
• вул. Академіка Булаховського, 28б
• вул. Академіка Булаховського, 28в
• вул. Академіка Булаховського, 28г

замінено ліфти
• вул. Підлісна, 5/21
(2– 3 під’їзди)

замінено вікна
у під’їздах
• вул. Клавдіївська, 36

утеплено торцеві
стіни фасаду
• вул. Клавдіївська, 36

встановлено
пандус
• вул. Академіка
Булаховського, 30а
(4-й під’їзд)

встановлено нові лави
для відпочинку
• вул. Академіка Булаховського, 30
• вул. Підлісна, 5/21 (3-й під’їзд)
• вул. Клавдіївська, 36
• вул. Генерала Наумова, 23
• вул. Генерала Наумова, 25
• вул. Чорнобильська, 17
(між 2-3 під’їздами)
• вул. Приладний, 4
• вул. Чорнобильська, 13а
• вул. Миколи Ушакова, 2
• вул. Миколи Ушакова, 4
• вул. Миколи Ушакова, 6
• вул. Олевська, 3
• вул. Чорнобильська, 9
• вул. Чорнобильська, 11
• вул. Чорнобильська, 9а
• вул. Чорнобильська, 11а

встановлено поштові скриньки
у житлових будинках
• вул. Генерала Наумова, 39 (1–4 під’їзди)
• вул. Академіка Булаховського, 30а (5, 6 під’їзди)
• вул. Академіка Булаховського, 34 (1, 2 під’їзди)
• вул. Генерала Наумова, 37б (1-6 під’їзди)
• вул. Генерала Наумова, 23в (4–6 під’їзди)
• вул. Ірпінська, 66 (1-й під’їзд)

Рішеннями Київради надано статус скверу земельним
ділянкам:
• вул. Генерала Наумова, 31-33
• вул. Рахманінова, 22
• вул. Зодчих, 36-38
• вул. Підлісна, 2

НОВІ СКВЕРИ У СВЯТОШИНІ
Депутат завжди підтримувала і підтримуватиме ініціативних мешканців щодо створення нових зелених зон. Тому, у 2020 році розпочато
створення ще 5 зелених зон (скверів) у Святошинському районі:
• вул. Генерала Наумова, 23б, 23в, 31
• між школою №72 та дитячим садком №587
на вул. Академіка Булаховського
• бул. Ромена Роллана, 13в – 13г (біля бібліотеки «Свічадо»)
• вул. Академіка Булаховського, 22-24
• між вулицями Бахмацька, Рахманінова, Клавдіївська
(біля школи №162)

Вікторія Муха супроводжує відповідні ініціативи в Київській міській раді, сприяє у наданні статусу скверу
та виділенні земельних ділянок, що в майбутньому дозволить фінансувати створення сучасних зон відпочинку, а також захистити зелені зони від забудови.
За ініціативи міського голови
Віталія Кличка у 2020 році закінчено першу чергу реконструкції
Парку «Совки». З часу відкриття у
1976 році він залишається одним
із улюблених місць відпочинку
кількох поколінь святошинців, а
відтепер приваблює і гостей з інших куточків столиці.

Завершено
облаштування
скверів за адресами: вул. Підлісна, 2, вул. Рахманінова, 22, вул.
Зодчих 36-38. Вже маємо три сучасних острівці з ландшафтним
дизайном (висаджено понад 800
зелених насаджень), новими дитячими майданчиками, велопарковкою, зручними пішохідними
доріжками та парковими лавами
для відпочинку.

ЯКІСНА ВОДА – ЗАПОРУКА
ЗДОРОВОГО ЖИТТЯ
вул. Генерала Наумова, 27
• відновлено у 2016 році
• глибина артезіанської
свердловини – 135 метрів
сеноманського водоносного
горизонту

Проведено 1-шу чергу капремонту скверу на вул. Чорнобильська, 3 та найбільшого у Новобіличах скверу – на Генерала
Наумова, 31-33. Це – комфортні
зони із пішохідними доріжками,
газонами, лавами для відпочинку. Цього року роботи будуть
продовжені і ці території стануть
ще комфортнішими.

За численними зверненнями святошинців
та поданням депутата Київради Вікторії Мухи
відновлено роботу бюветних комплексів

вул. Живописна, 2
• не функціонував із 2013 року
• збудовано нову артезіанську
свердловину малої продуктивності, глибина якої – 255
метрів юрського водоносного
горизонту

вул. Бахмацька, 10
• збудовано у 2018 році
• глибина артезіанської свердловини – 280 метрів юрського водоносного горизонту

МОДЕРНІЗАЦІЯ КІНОТЕАТРУ
«ЛЕЙПЦИГ» ТРИВАЄ
Капітальний ремонт фасаду та благоустрій території:
заміна вхідної групи
встановлення нової зовнішньої вивіски
ремонт та утеплення частини фасаду
встановлення нових літер на даху
Капітальний ремонт інженерних мереж:
• капітальний ремонт водопроводу та каналізації
• ремонт убиралень
Ремонтні роботи в залах кінотеатру:
• Червоний зал: заміна покриття підлоги, встановлення нових крісел та диванів, встановлення нового лазерного проектору NEC, встановлення нової 3D
системи, встановлення нової системи звуку;
• Синій зал: встановлення нового цифрового проектора
Капітальний ремонт фасаду та благоустрій території:
• ремонт даху
• ремонт та утеплення частини фасаду
• благоустрій території (частково)
Капітальний ремонт приміщень:
• облаштовання нової касової зони
• оновлення бару на першому поверсі
• встановлення нового екрану у Червоному залі
• заміна покриття підлоги, встановлення нових крісел та диванів в Синьому
залі
• встановлення нових крісел та диванів в Жовтому залі
Капітальний ремонт електромереж:
• заміна освітлення та мереж електропостачання (частково)
• встановлення блискавкозахисту будівлі кінотеатру
Ремонт приміщень з облаштуванням інклюзивного простору:
• перепланування приміщення холу бокового виходу із кінотеатру
• ремонт вхідної групи, заміна дверей
• ремонт санітарної кімнати та пандуса для маломобільних груп
• ремонт стелі та підлоги
• ремонт гардеробу
Капітальний ремонт фасаду та благоустрій території:
• утеплення будівлі та облаштування стін фасаду
• ремонт балконів
• ремонт надбудови вентиляційної шахти
• благоустрій території тротуарною плиткою, сходами та перилами
• облаштування велопарковки, лав та смітників
• встановлення беклайтів та світлових букв з назвою кінотеатру
•
•
•
•

2017 рік

1260 письмових

Святошинці неодноразово
звертались із проханням
створення скверів у районі.
Тому ініціювала розгляд
питань у Київраді

2018 рік

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЗА 2020 РІК

РОБОТА В СВЯТОШИНСЬКОМУ
РАЙОНІ

2019-2020 роки

РІЧНИЙ ЗВІТ
2020

РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ

ІНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ ТА ДОЗВІЛЛЯ ДІТЕЙ

встановлено дитячі ігрові майданчики

спортивні майданчики

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

вул. Академіка Булаховського, 34а
вул. Генерала Наумова, 37
вул. Генерала Наумова, 19
вул. Підлісна, 6
вул. Академіка Булаховського, 5б
вул. Академіка Булаховського, 5а
(дооблаштування майданчика
елементами)
вул. Академіка Булаховського, 30б
(дооблаштування майданчика
елементами)
вул. Академіка Булаховського, 40
вул. Клавдіївська, 40д
вул. Клавдіївська, 32/4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

вул. Олевська, 7
вул. Синьоозерна, 4а
вул. Чорнобильська, 9
вул. Чорнобильська, 11
пров. Приладний, 6
вул. Туполева, 9а
вул. Туполева, 9
вул Туполева, 11
вул. Генерала Наумова, 23б
вул. Ірпінська, 65
вул. Ірпінська, 67
вул. Ірпінська, 68
вул. Верховинна, 18

вул. Підлісна, 6 (тренажери)
вул. Клавдіївська, 40г (тренажери)
вул. Верховинна, 5а (тренажери)
просп. Леся Курбаса, 1б (тренажери)

спортивні майданчики ворткаут
•
•
•
•
•
•
•
•
•

вул. Генерала Наумова, 19
вул. Генерала Наумова, 23б
вул. Клавдіївська, 36
вул. Клавдіївська, 40д
вул. Клавдіївська, 32/4
вул. Академіка Туполєва, 7
вул. Академіка Туполєва, 5б
вул. Академіка Туполєва, 5в
вул. Академіка Туполєва, 11б

ПІДТРИМКА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ

ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

ВИКОНАНО:

ПРИДБАНО:

капітальний
ремонт приміщень
• дитсадок №587
вул. Академіка Булаховського, 32а

• дитсадок №615

вул. Академіка Булаховського, 38а

• дитсадок №682
вул. Синьоозерна, 8

• школа №72

вул. Генерала Наумова, 35а

капітальний ремонт
інженерних мереж
(хвп, гвп, цо,
каналізація)
• дитсадок №789
вул. Підлісна, 4

• школа №162
вул. Рахманінова, 47

утеплення
фасаду
• дитсадок №789
вул. Підлісна, 4

капітальний ремонт
тіньових навісів
та ігрових майданчиків
• дитсадок №615
вул. Академіка Булаховського, 38а

• НВК «Лілея»

вул. Феодори Пушиної, 52

капітальний
ремонт харчоблоку
• дитсадок №682
вул. Синьоозерна, 8

капітальний
ремонт огорожі
• дитсадок №682
вул. Синьоозерна, 8

капітальний
ремонт фасаду
• дитсадок №200 «Зірниця»
вул. Академіка Єфремова 9а
(частково)

• школа №72

вул. Генерала Наумова, 35а

заміна
вікон
• школа №72
вул. Генерала Наумова, 35а

• школа №230

вул. Генерала Наумова, 35б

ремонт
вхідних груп
• школа №72
вул. Генерала Наумова, 35а

капітальний ремонт
місць загального
користування
• школа №72
вул. Генерала Наумова, 35а

• школа №230

вул. Генерала Наумова, 35б

встановлення
автоматичної пожежної
сигналізації та системи
сповіщення
• школа №230
вул. Генерала Наумова, 35б

капітальний
ремонт покрівлі
• школа №162
вул. Рахманінова, 47

капітальний ремонт
волейбольнобаскетбольного
спортивного поля
• школа №72
вул. Генерала Наумова, 35а

пружинні гойдалки
• дитсадок №615

вул. Академіка Булаховського, 38а

меблі
• дитсадок №789
вул. Підлісна, 4

• дитсадок №565
вул. Генерала Наумова, 25а

• школа №72

вул. Генерала Наумова, 35а

• школа №230

вул. Генерала Наумова, 35б

ігрові комплекти,
набори для творчості
• дитсадок №565
вул. Генерала Наумова 25а

• дитсадок №789
вул. Підлісна, 4

побутова
техніка
• школа №230
вул. Генерала Наумова, 35б

• школа №162

вул. Рахманінова, 47

• дитсадок №565
вул. Генерала Наумова, 25а

кухонне устаткування
та інвентвар
• дитсадок №565
вул. Генерала Наумова, 25а

• школа №230

вул. Генерала Наумова, 35б

• школа №72

вул. Генерала Наумова, 35а

• дитсадок №789
вул. Підлісна, 4

• дитсадок №615

вул. Академіка Булаховського, 38а

• дитсадок №587

вул. Академіка Булаховського, 32а

• дитсадок №682
вул. Синьоозерна, 8

• школа №162

вул. Рахманінова, 47

текстиль
• дитсадок №587
вул. Академіка Булаховського, 32а

• дитсадок №565

вул. Генерала Наумова, 25а

• спеціалізована школа №196
вул. Зодчих, 22

сухий басейн
для спортивної зали
• школа №72
вул. Генерала Наумова, 35а

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ – ЗАКЛАДАМ ОСВІТИ
Постійний контроль та сприяння у закріпленні за закладами освіти
Святошинського району земельних ділянок. Земельні ділянки вже
закріплено за наступними закладами освіти:
школи:
№ 40, 55, 76, 162, 196, 205, 206,
215, 222, 223, 230, 288, Київська
гімназія східних мов №1, Гімназія
«Академія»

дитсадочки:
навчально-виховні комплекси:
№ 71, 80, 85, 95, 139, 145, 156, 199, «Свічадо», «Сузір’я», «Довіра»,
203, 218, 249, 251, 277, 497, 536, «Інтел»
567, 571, 599, 601, 615, 674, 669,
747, 785, 786, 789, 814

ТРИВАЄ БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО САДКА НА БАХМАЦЬКІЙ
Святошинський район розвивається, з’являються нові будинки, у яких мешкає багато
молодих сімей, тому питання
будівництва дитячого дошкільного закладу стоїть так гостро.
На місці садочку близько 15
років стояв довгобуд. Разом
пройшли довгий шлях від ініціативи до реалізації можливості
будівництва дитячого закладу з
міського бюджету. Домоглися

передачі недобудованого приміщення у комунальну власність міста і за сприяння мера
Віталія Кличка, до якого зверталися із проблемними питаннями довгобуду, виділення коштів на проектну документацію
та будівництво нового дитячого садка для Новобіличів.
Так, протягом 2018 року були
проведені підготовчі роботи та демонтаж будівлі, і вже у

2019 році розпочато будівельні роботи.
Будівництво тривало упродовж 2020 року. Відповідні
кошти ждя завершення робіт
передбачено у бюджеті міста
Києва на 2021 рік. Тож, незабаром дошкільний заклад на
цьому місці відчинить двері
для малюків. Передбачається,
що дошкільний заклад прийме
130 діток.

