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ЗВІТ 
СЕРГІЯ ПИЛИПЕНКА 

ДЕПУТАТА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Наш успіх – у співпраці. Саме тому за 2 роки нам вда-
лося ефективно втілити програмні обіцянки, проголо-
шені мною у депутатській діяльності, на користь ди-
намічного розвитку Солом’янського району, якості та 
комфорту життя його мешканців.

Завдяки роботі в команді, ми ефективно реалізову-
ємо програми розвитку міста, вирішуємо нагальні пи-
тання, пов’язані із житлово-комунальним господар-
ством, освітою та соціальною сферою, зі збереженням 
пам’яток культури та архітектури, збільшенням зеле-
них зон столиці.

Вдячний усім небайдужим людям, які приходять на 
зустрічі, пишуть листи, звертаються до моєї громад-
ської приймальні.  Своїми зверненнями та порадами 
Ви допомагаєте виважено приймати рішення, скерову-
єте мою роботу у потрібному напрямку.

Для мене, як депутата, пріоритетним є відстоювати 
і захищати права мешканців мого округу, враховувати 
їх потреби, а також активно впливати на позитивне ви-
рішення питань на користь громади.

Високо ціную вашу довіру і дякую всім, хто долучив-
ся до позитивних змін нашої столиці. 

Шановні 
кияни, 
жителі 
округу!
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Н А П РА Ц Ь О В А Н І  
П Р О Е КТ И Р І Ш Е Н Ь:

 © Проект рішення Київської міської 
ради № 2517 (Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, за адресою 
просп. Алішера Навої, 57 орієнтов-
ною площею 0,3943 га у Дніпровсь-
кому районі м. Києва)

 © Проект рішення Київської міської 
ради № 2516 (Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, за  адре-
сою просп. Алішера Навої, 55 пло-
щею 0,2557 га у Дніпровському райо-
ні м. Києва)

 © Проект рішення Київської міської 
ради № 400 (Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, розташо-
ваній на  пров. Ковальський, 2 у  Со-
лом’янському районі м. Києва)

 © Проект рішення Київської міської 
ради № 4988 (Про надання статусу 
скверу земельній ділянці,  що роз-
ташована на  вул. Машинобудів-
ній, 25-а у  Солом’янському районі  
м. Києва)

 © Проект рішення Київської міської 
ради № 3793 (Про припинення роз-
міщення пересувних цирків-шапіто 
на території міста Києва)

Р І Ш Е Н Н Я К И Ї В С Ь КО Ї  
М І С Ь КО Ї  РАД И

 © Рішення № 47/3054 (Про створення 
охоронних зон навколо гнізд рідкіс-
них видів птахів, занесених до Чер-
воної книги України)

 © Рішення № 210/3217 (Про припи-
нення розміщення заїжджих пере-
сувних цирків шапіто з  тваринами 
на території міста Києва)

Присутність 
на пленарних 
засіданнях  

Присутність 
на засіданнях 
постійної комісії 
з питань екологічної 
політики –  
17 засідань з 24

У Ч АС Т Ь В Р О Б О Ч И Х 
Г Р У П А Х ТА КО М І С І Я Х:

 © Робоча група «З опрацювання вине-
сення в натуру меж НПП «Голосіївсь-
кий» з  метою подальшого створен-
ня навколо НПП «Голосіївський» бу-
ферної зони та  введення мораторію 
на її забудову» – голова робочої групи

 © Робоча група «З розробки Системної 
концепції збереження вікових дерев 
м. Києва»

 © Робоча група «З  вивчення питання 
надання статусу скверу земельній 
ділянці на просп. Алішера Навої, 55 
у Дніпровському районі м. Києва»

 © Комісія «З  питань захисту тварин 
при Департаменті міського бла-
гоустрою та  збереження природно-
го середовища виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації»)

Для мене, як для депутата Київської 
міської ради та заступника голови пос-
тійної комісії Київської міської ради 
з питань екологічної політики, покра-
щення екологічної ситуації у м. Киє-
ві є одним із пріоритетних напрямків 
роботи.

Поліпшення природоохоронної робо-
ти та екологічного стану столиці є голов-
ним в діяльності комісії. Ми прагнемо, 
щоб Київ став по-справжньому еколо-
гічно сприятливим містом.

Цього року було Комісією розгляну-
то – 981 питання (за результатом розгля-
ду яких, Київрадою було прийнято – 107 
проектів рішень).

С Т В О Р Е Н О:

 © 29 робочих груп, 
 © 3 підготовчі групи, 

за результатом опрацювання яких, 
було проведено 32 засідання, спрямо-
ваних на вирішення порушених питань 
в природоохоронній галузі

Прийнято 98 Рішень Київською місь-
кою радою у сфері розвитку зеленої зони 
м. Києва та створення об’єктів природно 
-заповідного фонду столиці

Прийнято 178 Рішень Київською місь-
кою радою про надання права постійно-
го користування земельними ділянками 
парків та скверів, які належать до об’єктів 
природно-заповідного фонду, районним 
комунальним підприємствам по утриман-
ню зелених насаджень КО «Київзеленбуд».

П Р О В Е Д Е Н О Р О Б ОТ У Н АД 
14 П ОД А Н И М И Г Р О М АДО Ю 
Е Л Е КТ Р О Н Н И М И 
П Е Т И Ц І Я М И ТА М І С Ц Е В И М И 
І Н І Ц І АТ И В А М И.

У сфері реалізації екологічної полі-
тики на місцевому рівні, комісією під-
готовлено 5 проектів рішень, зокрема:

 © «Про затвердження Порядку роз-
міщення пересувних атракціонів 
на території міста Києва»;

 © «Про створення тимчасової конт-
рольної комісії Київської міської 
ради з питань перевірки закон ності 
розташування існуючих будинків, 
будівель, споруд, інженерних ме-
реж та  комунікацій, малих архітек-
турних форм, а також перевірки по-
рядку передачі/надання земельних 
ділянок, що знаходяться на терито-
рії Труханового острова, у власність/ 
користування на  відповідність ви-
могам чинного законодавства»;

Робота у Київській 
міській раді

Робота в екологічній комісії

76,6%

70,8%

 © «Про припинення розміщення пе-
ресувних цирків-шапіто на терито-
рії міста Києва»;

 © «Про внесення змін до рішення Київсь-
кої міської ради від 19  липня 2005 
року № 806/3381 «Про затверджен-
ня Програми розвитку зеленої зони  
м. Києва до 2010 року та концепції фор-
мування зелених насаджень в  цент-
ральній частині міста»;

 © «Про внесення змін до  рішення 
Київсь кої міської ради від 22 вересня 
2011 року № 37/6253 «Про затверджен-
ня Порядку розміщення реклами у 
м. Києві».
Особливу увагу цього року було при-

ділено напрямку захисту тварин. На за-
хист їх від жорстокого поводження та 
укріплення моральності й гуманності 

суспільства, екологічна комісія співп-
рацює із зоозахисниками, активістами, 
небайдужими громадянами.

В результаті такої роботи було на-
працьовано проект рішення «Про  
деякі питання безпритульних котів 
у міс ті Києві». Даний документ забо-
роняє вилов безпритульних котів на те-
риторії Києва за винятком необхідності 
їх стерилізації, вакцинації та/або з ме-
тою прилаштування до нових власників, 
вирішуючи питання поводження та ре-
гулювання чисельності безпритульних 
тварин гуманними методами. Також  
Київська міська рада звернулась до Вер-
ховної ради з пропозицією внести змі-
ни до закону про Національну поліцію, 
зокрема, доповнити його пунктом про 
створення зоополіції.

Поряд з цим в даному напрямку 
було розроблено міську цільову Програ-
му контролю за утриманням домашніх 
тварин та регулювання чисельності без-
притульних гуманними методами, від-
повідно до якої у Києві розпочнуть будів-
ництво міського Центру захисту тварин 
європейського зразка та пунктів тимча-
сового утримання домашніх улюбленців.

Ми напрацювали та створили до-
кумент, яким в місті Києві заборонено  
цирки-шапіто з використанням тварин. 
Завданням якого є усунення жорстоко-
го поводження з дикими та домашніми 
тваринами.

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8126
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8126
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8125
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8125
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5657
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5657
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5183
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5183
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4162
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4162
http://kmr.gov.ua/uk/content/rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-128
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6166
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Карта виконаних робіт  
у 2017 році

КІОСК СОЦІАЛЬНОГО ХЛІБА 
НА ВУЛИЦІ ГАРМАТНІЙ

Упродовж тривалого часу до моєї громадської 
приймальні надходила численна кількість 
звернень з приводу необхідності появи на території 
мікрорайону кіоску соціального хліба. Поява 
такого магазинчику була б не тільки зручною 
для населення, а й надала можливість придбати 
хлібобулочні вироби за доступною ціною. Ми довгий 
час ми працювали над цим питанням і врешті-решт 
домоглися встановлення довгоочікуваного кіоску 
соціального хліба на Гарматній, 23. Тепер мешканці 
мікрорайону можуть уже купувати продукт першої 
необхідності за соціальними цінами. Це дуже 
важливо для нашого мікрорайону, адже значна 
частина його мешканців це незахищені верстви 
населення, пенсіонери тощо.

ЗА ІНІЦІАТИВОЮ МЕРА ВІТАЛІЯ КЛИЧКА «БЕЗКОШТОВНИЙ СПОРТ 
ДОСТУПНИЙ КОЖНОМУ»  ВСТАНОВЛЕНО СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ 
«STREET WORKOUT»

НОВЕНЬКІ СХОДИ БІЛЯ БУДИНКУ  
НА ВУЛ. ВИБОРЗЬКІЙ, 87

НОВІ ВІКНА У БУДИНКУ НА ВУЛ. ВИБОРЗЬКІЙ, 49

В С ТА Н О В Л Е Н О Н О В І 
П О Ш ТО В І  С К Р И Н Ь К И

В С ТА Н О В Л Е Н О  
Л А В И

З Д І Й С Н Е Н О Р Е М О Н Т  
П О К Р І В Л І  У Б У Д И Н К А Х

ПРОВЕДЕНО КАПРЕМОНТИ 
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ  
(ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ)

З А М І Н А ТА Р Е М О Н Т 
Л І ФТ І В

З Д І Й С Н Е Н О  
З А М І Н У В І КО Н У Б У Д И Н К А Х

Е Л Е КТ Р О Щ И ТО В І ,  
П Е Р Е Т Я Ж К А С ТО Я К І В  
У Б У Д И Н К А Х

АСФАЛ ЬТ У В А Н Н Я

Б Л А Г ОУС Т Р І Й 
П Р И Б У Д И Н КО В И Х  
Т Е Р И ТО Р І Й ТА П І Д’ Ї З Д І В

В С ТА Н О В Л Е Н О  
Д И Т Я Ч І  М А Й Д А Н Ч И К И

В С ТА Н О В Л Е Н І  
М А Й Д А Н Ч И К И В О Р К АУТ

2017 року у 22 будинках округу проведено заміну старих 
аварійних вікон на нові металопластикові. Це підвищує 
їх енергоефективність, теплоізоляцію під час опалю-
вального сезону, забезпечує економію теплової енергії 
та поліпшує естетичний вигляд будівель в цілому.

Завдяки ПБГ «Ковальська» для мешканців будинку було 
улаштовано сходи по укосу за будинком, що надало змо-
гу безпечно пересуватися жителям навіть взимку.
Подібну допомогу у виконанні ремонтних робіт, усунен-
ня проблемних питань, благоустрою прибудинкових те-
риторій  та дворів було надано за 17 адресами.
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Завдяки активній роботі з благоустрою 
парк «Орлятко» перетворився на сучасне 
та  комфортне місце відпочинку киян. 
У 2017 році було відремонтовано кана-
лізацію, встановлено 2 нові колодязі, 
прокладено каналізаційні труби, стоки 
для відведення дощової води, викона-
но роботи із заміни тротуарної плитки 
на центральній алеї, біля дитячого май-
данчика та навколо озера (2986м), ство-
рено клумбу, висаджено дерева та вста-
новлено нові лавки.

Такі позитивні зміни все більше на-
дихають. Мешканці навколишніх будин-
ків та мікрорайону долучаються до обго-
ворень з благоустрою «Орлятка», беруть 
активну участь в толоках кожної весни 
і безумовно обирають парк для прове-
дення дозвілля.

  У парку традиційно продовжує-
мо святкувати улюблені народні свята 
Масляної й Покрови, що відроджують іс-
торичні, культурні джерела нашого наро-
ду з давнини. Проводимо тут й урочисті 
заходи з нагоди Дня пам’яті та прими-
рення, Дня Належності України, вшано-
вуючи загальнодержавні події. 

Завдяки ПБГ «Ковальська» у 2017 році 
у нашому окрузі з’явилося ще 2 нових 
дитячих майданчика – на  вул. Мико-
ли Василенка, 23-А та вул. Машинобу-
дівній, 36.

На місці старих майданчиків було 
проведено комплекс робіт з улашту-
вання поверхонь, було демонтовано за-
недбані й не придатні до використан-
ня дитячі ігрові елементи та замінено 
їх на нові сучасні, безпечні комплекси 
з гірками, гойдалки, пісочниці.

З такої чудової нагоди на дитячо-
му майданчику на вул. Машинобудів-
ній, 23-А було влаштовано свято. Ве-
села музика, захоплюючі розваги, шоу 
мильних бульбашок, виступи улюбле-
них мультперсонажів, солодка вата, 
конкурс малюнку на асфальті, цікаві 
подарунки – все це було створено, аби 
подарувати дітям радість, гарний наст-
рій та шалені емоції.

Активно продовжую піклуватись про 
навчальні заклади округу, щоб діти 
Солом'янського району навчалися у 
комфортних умовах та отримували 
якісну освіту. У 2017 році ремонту-
валися приміщення шкіл та дошкіль-
них навчальних закладів, спортзали, 
класні кімнати, замінювалися вікна 
на металопластикові, ремонтували-
ся харчоблоки, пральні та кімнати за-
гального користування, електрощито-
ві тощо.

З Р О Б Л Е Н О:

 © ДНЗ №10 – капітальний ремонт ін-
женерних мереж – фінансування 
за Програмою економічного і со-
ціального  розвитку міста Києва у 
сумі  99,2 тис грн. За позабюджетні 
кошти відремонтовано приміщен-
ня пральні, приміщення для сушін-
ня білизни та проведено заміну во-
достоків та желобів – на загальну  
суму  69,6тис грн., придбано ліно-
леум у групу 11,3 тис грн.

 © ДНЗ №687 – капітальний ремонт 
фасаду – фінансування за Програ-
мою економічного і соціально-
го  розвитку міста Києва на суму 
2812,5 тис грн та капітальний ре-
монт харчоблоку на загальну суму 
669,3 тис грн.

 © ДНЗ №225 – капітальний ремонт 
фасаду – фінансування за Програ-
мою економічного і соціально-
го  розвитку міста Києва на суму 
2812,5 тис грн., ремонт систем 
цент рального опалення, каналіза-
ції на загальну суму  99,5 тис грн. 
За позабюджетні кошти проведено 
ремонт портомийки та встановлен-
ня нових меблів у групі на суму 17 
тис грн.

 © ШДС «Сяйво» – демонтаж літнього 
басейну на суму 23,1 тис грн.

 © ЗОШ №229 – капітальний ремонт 
спортивних залів та допоміжних 
приміщень фінансування за Прог-
рамою економічного і соціального  
розвитку міста Києва у сумі 368,9 
тис грн., капітальний ремонт фаса-
ду 198,1тис грн., ремонт покрівлі – 
502,6 тис грн.

ОсвітаЗначні зміни у парку 
«Орлятко»

Для 
дітей

СТАТИСТИКА

84,9 тис  
грн

97,9 тис грн669,3 тис грн

5823,1 тис  
грн

198,7 тис  
грн

368,9 тис  
грн

502,6 тис  
грн

23,1 тис  
грн

РЕМОНТИ ПРІМІЩЕНЬ  
ТА ПРИДБАННЯ ТМЦ

РЕМОНТ  
ХАРЧОБЛОКУ

ФАСАДИПОДАРУНКИ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ РЕМОНТ СПОРТЗАЛУ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДЕМОНТАЖ БАСЕЙНУ

загалом: > 7 768 тис грн 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В ДИТЯЧОМУ САДОЧКУ №225

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТЗАЛИ В ШКОЛІ  №229 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ  
В ДИТЯЧОМУ САДОЧКУ  №687
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Діяльність, пов’язана з допомогою учас-
никам АТО, об’єднала навколо себе лю-
дей абсолютно різних спеціальностей, 
соціального статусу, інтересів та віку. Ми 
усвідомлювали, що і від нас також зале-
жить збереження життя українських вої-
нів, які стоять на захисті нашої країни.

Підтримка армії, допомога військо-
вослужбовцям  залишається пріоритет-
ним напрямком у моїй діяльності. 

Разом з командою депутатів від Со-
лом’янського району ми продовжуємо 
опікуватись 101-ю окремою бригадою 
охорони Генерального Штабу Збройних 
сил України, яка дислокується у райо-
ні. Така допомога передбачає закупів-
лю спорядження, необхідних товарів, 
ремонт техніки, а також соціальний за-
хист родин військовослужбовців, ство-
рення умов для служби бійців.

 © У січні 2017 року було проведено 
ремонт гуртожитку після пожежі, 
яка сталася через несправну про-
водку в одному з приміщень. В ре-
зультаті відновлювальних робіт 
було відремонтовано 24 кімнати 
для «контрактників», із них 4 кім-
нати – сімейні. Усі роботи проведені 
без залучення бюджетних коштів – 
так само, як у випадку з попереднім 
ремонтом будівель для проживання 
бійців у 2016 році.

 © Восени 2017 року для військовослуж-
бовців були організовані тренінги з 
психологічної реабілітації. 
Такі семінари відіграють дуже важли-
ву роль для наших захисників, адже 
необ хідність розв’язання проблем реа-
білітації учасників АТО та  військово-
зобов’язаних нині є одним з найбільш 
значущих питань. Саме ефективне 
функціонування системи соціально- 
психилогічної реабілітації захисни-
ків є одним з пріоритетів соціальної 
політики в державі.

 © Регулярно надається гуманітарна до-
помога волонтерському пункту «Вок-
зал-Київ», який створено волонте-
рами на Південному залізничному 
вокзалі столиці столиці.

 © Щороку, з нагоди Дня Збройних Сил 
України в 101-й окремій  бригаді охо-
рони Генерального Штабу, що  на про-
спекті Перемоги 55/2, відбувають-
ся святкові урочистості, під час яких 
найкращих бійців відзначають грамо-
тами та заохоченнями за зразкове ви-
конання обов’язків, підтримання ви-
сокої бойової готовності, самовідда-
ність і стійкість, проявлених під час 
проходження військової служби.

гривень матеріальної допомо-
ги 437 мешканцям району,  серед 
яких пенсіонери, соціально неза-
хищені громадяни.
 

 © У родині одного з наших військо-
вих трапилася біда. Трирічній ди-
тині лікарями було діагностовано 
важку хворобу. Лікування потребу-
вало значних коштів, яких родина 
не мала. Спільно з командою де-
путатів Солом’янського району та 
небайдужими мешканцями райо-
ну ми зібрали необхідну суму на 
проходження другого курсу ліку-
вання дитини.
 

Допомога воїнам АТО

Добрі справи

Восени 
2017року
для 
військовослужбовців 
були організовані 
тренінги 
з психологічної 
реабілітації

 © Напередодні свята Першого дзвони-
ка 50 сімей нашого району, які пере-
бувають у складних життєвих ситуа-
ціях, у тому числі багатодітні роди-
ни, родини із дітьми з особливими 
потребами, малозабезпечені, сім’ї 
учасників АТО отримали подарунко-
ві сертифікати на канцтовари. Вони 
змогли придбати все необхідне для 
забезпечення школярів до нового 
навчального року. Для деяких сімей 
було закуплено необхідні речі до 
школи – приладдя, одяг, взуття.
 

 © Одинокі інваліди округу отримали  
допомогу на продуктові набори.
 

 © Традиційно до Великодня куліча-
ми вітали пенсіонерів та тих, хто 
в результаті різних обставин за-
лишився без підтримки та рідних.
 

 © Допомогли із будівельними ма-
теріаліалами для ремонту ґанку 
відділення медико-психологічної  
реабілітації по вул. Виборзька 95. 
 

 © Надавалась адресна допомога жи-
телям похилого віку у вирішенні 
житлово-побутових питань.

Від кожного з нас залежить становлен-
ня правової, демократичної і успішної 
держави, а свідоме суспільство почи-
нається з моральних  засад – таких як 
справедливість, чесність,  співчуття, 
благодійність і підтримка тих, хто опи-
нився у досить скрутній життєвій си-
туації. Соціальні принципи громадсь-
кої опіки залишаються актуальними і 
необхідними у будь-який час. 

До мене регулярно звертаються 
мешканці Солом’янки з різноманітни-
ми проханнями про допомогу і зазви-
чай отримують мою підтримку. 

 
 © У 2017 році з мого депутатського 

фонду було спрямовано 288 274,50 


