
Левін Володимир Ілліч
Депутат Святошинського району м. Києва округу №86 
Член постійної комісії Київської міської ради з питань

бюджету та соціально-економічного
розвитку



За 2019 рік проведено поточні та капітальні роботи в 9 школах та садочках 
1500 вихованців садків отримали новорічні подарунки
Реконструкція та будівництво Парку Юність (відбито рейдерську атаку забудовника)
Реконструкція та будівництво трамвайної колії від Гната Юри до "Кисневий завод"
Проведено капітальні ремонти у 18 будинках, встановлено 4 спортивних майданчика
Постійні роботи щодо благоустрію територій та збільщення зелених насаджень
більше 370 - опрацьовано усних та письмових звернень;
62 - проведено прийомів та зустрічей з виборцями;
більше 620 - направлено депутатських звернень;
3 - підготовлено проектів рішення Київської міської ради, з них 1 прийнято;
95% - відвідуваність засідань комісії та пленарних засідань (відсутність у зв’язку з
перебуванням у відрядженні чи хворобою);
1400 людей отримують новини щоденно у Facebook

Основні
показники
за 2019 рік
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РОБОТА 
В КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ
Прийнято: Рішення Київської міської ради №243/6294 “Про надання статусу парку земельній ділянці
площею 1,004 га, що розташована за адресою: вул. Володимира Покотила (Картвелішвілі), 6 в
єдиних межах парку «Юність» Святошинського району м. Києва”. Мета – надати особливого
охоронованого статусу земельній ділянці орієнтовною площею 7.44 га, що розташована по вулиці
Володимира Покотила, 6 в єдиних межах парку Юність Святошинського району міста Києва після
спливу строку оренди земельної ділянки за договором від 04.08.2014 №75-6-00130, укладеного між
Київрадою та ТОВ Кімет-плюс

Подано: Проект рішення Київської міської ради №1266 (Про здійснення публічних закупівель в м. Києві
бюджетними організаціями комунальної форми власності) – на розгляді комісії. 
Проект рішення Київської міської ради №1047 (Про розірвання договору оренди земельної ділянки від
26.12.2012 № 82-6-00682) – на розгляді комісії.
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 ЗНЗ 196 - заміна лінолеуму у 2 класах. 
 ЗНЗ 235 - заміна лінолеуму у 3 класах; оновлені
штори в актовому залі.
ДНЗ 203 - капітальний ремонт приміщень.
ДНЗ 219 заміна та встановлення вікон, 
 міжкімнатних дверей.
 ДНЗ 785 заміна радіаторів опалення; заміна
лінолеуму у 3-х групах.
ДНЗ 469 - заміна та встановлення вікон; заміна
міжкімнатних  дверей.
ДНЗ 145 - заміна міжкімнатних дверей.  
А також придбано: 1418 подарунків до Новорічних
свят для вихованців садочків №203, №219,
№469, №785, №145, №127.

За рахунок депутатського фонду: Капітальні роботи для навчальних закладів:

ЗНЗ 235 - Капітальний ремонт харчоблоку з заміною
електропроводки; Капітальний ремонт їдальні;
Прочищення стокових каналізацій
ЗНЗ 281 - Капітальний ремонт фасаду; Капітальний
ремонт приміщень; розпочато проект "Українська Смарт
Школа"; Прочищення стокових каналізацій
ЗНЗ 206 - Капітальний ремонт електричних мереж;
Капітальний ремонт харчоблоку.
ЗНЗ 196 - Капітальний ремонт інженерних мереж.
ДНЗ 203 - Капітальний ремонт місць загального
користування ( туалетне приміщення та партамийка);
Капітальний ремонт інженерних мереж; Ремонт та
утеплення фасаду будівлі.
ДНЗ 219 - Капітальний ремонт інженерних мереж.
ДНЗ 145 - Капітальний  ремонт фундаменту;
Капітальний ремонт фасаду; Заміна вікон
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Капітальні роботи в галузі ЖКГ та транспортної інфраструктури

Асфальтування прибудинкової території: бул.Кольцова, 15,15а, 3, 3а, 5, 5а, 5б.
Встановлення спортивних майданчиків «STREET WORKOUT UKRAINE» - 4 од.
Постійний контроль реконструкції та будівництва трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ
“Кисневий завод”.
Постійний контроль реконструкції та благоустрою парку “Юність” та боротьба з забудовником на
території кінотеатру «Кристал».
Постійний контроль та сприяння в роботі Київтеплоенерго: заміна ділянок теплотраси, контроль
аварійних робіт. 
Постійний контроль та сприяння в роботі КП УЗН Святошинського району щодо оновлення зеленого
насадження та своєчасної обрізки сухостою. 
Капітальний ремонт заміна вікон в житлових будинків: вул. Зодчих, 28, 28а, 30; бул. Кольцова, 7, 15,
17, 20; вул. Литвиненко, 2а, 4.
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО) в житловий будинок: бул. Кольцова, 3, 5.
Заміна штучного зовнішнього освітлення: вул. Зодчих; бул. Кольцова.
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Участь в ЗМІ: 
Відкритість роботи -
ключовий пріорітет
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"Людина -
основа багатства
України" 
                В.І. Лев�н

Покращення умов
осв�ти та дозв�лля д�тей 

Допомога
пенс�онерам

Зб�льшення парк�в та
зелених насаджень

П�дтримка українського
п�дприємця та м�сцевих
товаровиробник�в
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Ключові напрямки
діяльності:

В�дновлення дом�вок
жител�в Святошино,
покращення ЖКХ та
благоустрою



Левін Володимир Ілліч
Кожен день роблю Київ краще!


