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депутата Київської міської ради ІХ скликання 
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за період 01.12.2020 – 31.12.2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

Народився в Києві 6 листопада 1982 року. 

Одружений, має трьох дітей. 

 

Депутат Київської міської ради VIII та IX скликання. 

В Київський міській раді є головою Постійної комісії з питань освіти, науки, 

сім’ї, молоді та спорту. 

 

Освіта: 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» (2010, магістр за 

спеціальністю «Історія»), Київський національний університет культури і 

мистецтв (2004, «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»), 

Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського (2020, 

Кафедра військової підготовки) 

 

Громадська діяльність: 

Є ініціатором та організатором низки масових патріотичних заходів, зокрема 

Живого Ланцюга Соборності на мосту Патона (з 2008 року), «Воскресенська 

Покрова» та інших. 

 

Політична діяльність: 

Організатор та учасник акцій протесту проти режиму Януковича (Революція 

Гідності), комендант Майдану під будинком Профспілок (Помаранчева 

революція), комендант Євромайдану, активний учасник Революції Гідності. 

В 2014 роцу був радником Міністра освіти і науки України. 

Увійшов до рейтингу перспективних українських політиків 2021 (66 місце) за 

версією Gazeta.ua. 
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ВСТУП 

 

Виконання повноважень депутата Київської міської ради здійснюється на 

громадських засадах і передбачає наступні напрямки: 

 

1. Зв’язок з громадою. Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян; 

2. Участь у засіданнях Київської міської ради та засіданнях постійної комісії до 

якої обрано депутата; 

3. Робота в дорадчих органах Київської міської ради, робочих та експертних 

групах; 

4. Проекти рішень. 

5. Пріоритети на 2021 рік. 
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1. Зв’язок з громадою. Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян  
 

На території міста Києва працює депутатська приймальня Васильчука В.В. 

Адреса приймальні: 

02218, м. Київ, вул. Райдужна, буд. 6, офіс 4, тел.: (063) 696-41-49. 

 

 

 

 

 

 

На основі отриманої від громадян і громадських організацій інформації, скарг і 

пропозицій, було направлено 23 депутатські звернення. 

 

Основні питання, 

до вирішення яких долучився Вадим Васильчук: 
 

1. Було зареєстровано проєкт рішення «Про створення комунальної 

бюджетної установи «Київський міський інформаційно-просвітницький центр 

«Крим – це Україна». 

Центр буде займатись інформаційно-консультативною підтримкою внутрішньо 

переміщених осіб з Автономної Республіки Крим, які проживають у столиці. 

Йдеться про адаптацію таких осіб, інтеграцію в громаду міста Києва, взаємодію 

з органами державної влади та органами місцевого самоврядування столиці. 

Комунальна установа «Київський міський інформаційно-просвітницький центр 

«Крим – це Україна» налагоджуватиме взаємодію із громадськими 

об’єднаннями внутрішньо переміщених осіб з Автономної Республіки Крим та 

волонтерами. 11.02.2021 року Київською міською радою було підтримано 

зазначений проєкт рішення. 
 

2. Допомога у вирішення проблеми, що виникла після ремонту, 

проведеного по вулиці Семена Скляренка, 7б. Зі слів мешканців, в ході ремонту 

були демонтовані світлофори, які знаходилися в зоні переходу, відсутня 

розмітка та знак пішохідного переходу не встановлено належним чином, що, в 

свою чергу, вже призвело до 2 випадків наїзду на пішоходів з серйозними 

наслідками. 

Було направлено відповідні депутатські звернення щодо негайного 

встановлення світлофору, нанесення розмітки та встановлення дорожніх знаків 

задля уникнення подальшого травмування людей. За результатами звернення 

вже було відновлено роботу світлофору за зазначеною адресою. 
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депутатських звернень/запитів з 

питань депутатської діяльності та 

питань громадян 



 

5 
 

 

3. Було зареєстровано проєкт рішення «Про коригування проектної 

документації по об’єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через 

р. Дніпро у м. Києві» в частині лівобережних підходів до мостового переходу». 

Метою даного проєкту рішення є покращення транспортної інфраструктури 

міста Києва через зміну та затвердження проєкту нових лівобережних підходів 

до Подільського мостового переходу та збереження озера Радунка, природно-

заповідної зони, єдиного природного озера району, та навколишньої території, 

яка має статус ландшафтного заказника місцевого значення у місті Києві. 

Наразі проєкт знаходиться на розгляді постійних комісій Київської міської 

ради. 
 

4. На численні звернення громади долучився до вирішення питання 

затяжного будівництва загальноосвітньої школи з басейном на вулиці Соломії 

Крушельницької. 

Було внесено подання щодо передбачення в Бюджеті м. Києва на 2021 рік 

виділення коштів, необхідних для закінчення стадії розробки проектної 

документації та подальшого будівництва вкрай важливого для інфраструктури 

Дарницького району та міста в цілому об’єкта – загальноосвітньої школи з 

басейном на вулиці Соломії Крушельницької (ж/м Осокорки, 11 м-н, ділянка 

26, 26А). 
 

Напрями використання коштів Програми вирішення депутатами 

Київради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих 

програм та доручень виборців 

23000

15840

28200

Депутатський фонд 2020 

Матеріальна допомога малозабезпеченим, грн. Допомога навчальним закладам, грн.

Допомога у сфері ЖКГ, грн.

 
У межах Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-

економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців 

на 2021-2025 роки було витрачено кошти на допомогу 8 малозабезпеченим 

громадянам, двом навчальним закладам та одному ОСББ у Дарницькому 

районі. 
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2. Участь у засіданнях Київської міської ради та засіданнях постійної 

комісії 

 

З 1 грудня 2020 року по 31 грудня 2020 року, Київською міською радою ІХ 

скликання було проведено 4 пленарні засідання, Вадим Васильчук брав участь 

у всіх засіданнях. 

 

Постійна комісія Київської міської ради з питань  

освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту 

 

Рішенням Київської міської ради Вадима Васильчука було призначено 

головою постійної комісії Київської міської ради з питань освіти і науки, сім'ї, 

молоді та спорту. 

Для попереднього розгляду питань, що вносяться на розгляд Київради, 

розробки проектів рішень, здійснення контролю за виконанням рішень 

Київради та актів КМДА, у Київраді функціонують постійно діючі комісії, 

кожна з яких має своє галузеве спрямування. За звітний період депутат був 

присутній на 1 засіданні комісії, взяв безпосередню участь у розгляді питань 

порядку денного, що виносились на розгляд комісії у 2020 році. З матеріалами 

роботи комісії та всіма протоколами засідань можна ознайомитись на сайті 

Київради у відповідному розділі за посиланням: https://kmr.gov.ua/uk/comisii/491 

 

У рамках роботи комісії Вадим Васильчук: 

- головує на засіданнях комісії, відповідально розглядає питання щодо 

діяльності закладів освіти та науки та розвитку освіти у місті Києві; 

- займається питаннями забезпечення здійснення соціального захисту дітей 

дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, 

інших працівників закладів та установ освіти і науки м. Києва. 

 

 

3. Робота в дорадчих органах Київської міської ради, робочих та 

експертних групах 

 

Вадим Васильчук входить до: 

1. Робочої групи з підготовки єдиного комплексного проекту рішення Київської 

міської ради щодо внесення змін до рішення Київської міської ради від 

08.12.2020 № 8/8 «Про перелік та персональний склад постійних комісій 

Київської міської ради IX скликання». 
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2. Експертної групи «V. Соціальна підтримка та допомога. Охорона здоров’я та 

здоровий спосіб життя. Освіта» робочої групи з розробки проєкту Стратегії 

розвитку міста Києва до 2035 року.  

3. Залучений до робочої групи з питань впровадження реформи децентралізації 

влади в Україні Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування. 

 

 

4. Проєкти рішень 

 

Зареєстровані проєкти рішень: 

1. Проєкт рішення Київської міської ради № 2354 «Про звернення Київської 

міської ради до Верховної Ради України щодо прийняття змін до Закону 

України «Про Регламент Верховної Ради України». 

2. Проєкт рішення Київської міської ради № 127 «Про створення комунальної 

бюджетної установи «Київський міський інформаційно-просвітницький 

центр «Крим – це Україна». 

3. Проєкт рішення Київської міської ради № 171 «Про коригування проектної 

документації по об’єкту «Будівництво Подільського мостового переходу 

через р. Дніпро у м. Києві» в частині лівобережних підходів до мостового 

переходу». 

 

 

5. Пріоритети на 2021 рік 

 

1. Депутатський контроль та супровід будівництва школи на вулиці Софії 

Крушельницької в Дарницькому районі міста Києва. 

2. Контроль та супровід проєкту коригування лівобережних підходів 

Подільсько-Воскресенського мостового переходу. 

3. Контроль стадії імплементації створення комунальної бюджетної установи 

«Київський міський інформаційно-просвітницький центр «Крим – це 

Україна». 

4. Розробка Міської цільової програми з національно-патріотичного виховання. 


