
 

 

 

 

 

 

 

Звіт 

депутата Київської міської ради VIII 

скликання 

члена депутатської групи «Київська 

команда» 

Васильчука Вадима Васильовича 

про виконання депутатських повноважень 

за період 01.12.2017 – 01.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 2013 р.– заступник декана з виховної роботи зі студентами Національного 

університету «Києво-Могилянська 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» Національного університету «Києво-

Могилянська академія». 

З 13 вересня 2018 року є членом депутатської групи «Київська команда» у 

Київраді.  

 

  



 

 

 

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, 

зокрема, мешканців Дніпровського району м. Києва. 

2. Участь у пленарних засіданнях Київської міської ради, засіданнях 

постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та 

спорту, інших профільних комісіях Київської міської ради, які стосуються 

питань, які стосуються округу на якому було обрано Васильчука В.В. та 

тимчасової комісії Київської міської ради з питань перевірки діяльності 

автозаправних станцій (в тому числі газових), нафтосховищ (терміналів) на 

території міста Києва, яку очолює Васильчук В.В. 

3. Активна участь у розвитку національно-патріотичного виховання в м. 

Києві. 

4. Приведення розміщення автозаправних станцій, в тому числі газових, в м. 

Києві у відповідність до норм законодавства. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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, після набуття 

повноважень депутата міської ради, Вадимом Васильчуком було організовано 

постійно працюючу громадську приймальню. В приймальні, що працює 

щоденно, було проведено понад 321  індивідуальних та колективних зустрічей з 

мешканцями. Понад 200 громадян звернулися зі своїми зверненнями, заявами, 

скаргами і пропозиціями, що були розглянуті і опрацьовані в межах 

повноважень депутата. 

- 321 зустріч з громадою; 

- понад 200 опрацьованих звернень громади; 

- подано 578  депутатських звернень з питань громадян; 

- 57 осіб отримали матеріальну допомогу. 

За рік було направлено 578 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.  

 Основні пріоритетні питання, до яких долучився Васильчук В.В.: 

1. Ландшафтний заказник ―Радунка‖ - рішенням Київської міської ради № 

715/3722 від 20.12.2017 року було надано статус ландшафтного заказника 

місцевого значення ―Радунка‖,  до Програми економічного і соціального 

розвитку міста Києва були закладені кошти на проект реконструкції 



 

 

ландшафтного заказника «Радунка». Васильчуком Вадимом здійснюється 

постійний контроль щодо виконання вказаного рішення. Наразі, КО 

―Київзеленбуд‖ в процесі отримання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою стосовно відведення земельних ділянок навколо озера ―Радунка‖.  

Презентація місцевим мешканцям Концепції ландшафтного заказника 

місцевого значення ―Радунка‖ на святкуванні Дня Києва 2018р. (на основі 

громадських обговорень з активістами Воскресенки та Райдужного масиву) 

 2. Фізкультурно-оздоровчий комплекс на вул. Райдужна, 33-а -  питання 

відновлення фізкультурно-оздоровчого комплексу не піднімалося більше 10 

років. З 2015 року Васильчук Вадим піднімає та контролює дане питання при 

кожному формуванні бюджету міста Києва та на профільних комісіях Київської 

міської ради. На протязі року було проведено 2 тендери, які були відмінені, 

оскільки, за офіційними даними Єдиного державного реєстру судових рішень, 

було виявлено, що переможці державної закупівлі були сторонами в 

кримінальних провадженнях про привласнення державних коштів, тому, 

Васильчуком Вадимом були подані відповідні звернення, про перевірку 

інформації.  Васильчук Вадим разом з громадою зацікавлені в якнайшвидшому 

проведенні реконструкції фізкультурно оздоровчого комплексу, але не 

зацікавлені в розкраданні коштів сумнівними підприємствами і в подальшому 

можливому не завершеному будівництві.  

    Наразі, укладено договір з підрядною організацією і відповідно до         

календарного графіку, строки виконання робіт до 31.12.2020 року.  

3. Подільський мостовий перехід - за ініціативи депутата наразі 

переглядається техніко-економічне обґрунтування Подільського мостового 

переходу, а саме Лівобережні підходи до естакади мосту, в обхід озера 

―Радунка‖, якому відповідно до рішення Київської міської ради надано статус 

―ландшафтного заказника місцевого значення‖.  Васильчуком Вадимом було 

подано Проект рішення ―Про розробку техніко-економічного обґрунтування 

щодо будівництва НОВИХ лівобережних підходів до Подільського мостового 



 

 

переходу через річку Дніпро у м. Києві від перетину проспекту Р. Шухевича та 

вулиці Оноре де Бальзака та від проспекту Алішера Навої у Дніпровському та 

Деснянському районах міста Києва‖, що дає змогу обійти озеро ―Радунка‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Участь у пленарних засіданнях Київської міської ради, засіданнях 

постійних та тимчасових комісій Київської міської ради. 

Починаючи з 1 грудня 2017 року, з дати установчого засідання Київської 

міської ради VIII скликання було проведено 44 пленарних засідань і розглянуто 

понад 2700 питань порядку денного. 

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 28 засідань комісії. Депутат взяв безпосередню 

участь у 26 засідання комісії у 2018 році. З матеріалами роботи комісій та всіма 

протоколами засідань всі охочі можуть детально ознайомитися на сайті 

Київради. 
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На засіданнях постійної комісії Київради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та 

спорту за 2018 рік були відпрацьовані та погоджені питання, які пов’язані з: 

- збереженням та забезпеченням стабільної роботи на належному рівні закладів 

освіти, спорту  та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в місті 

Києві; 

- захистом дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, 

педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки м. 

Києва; 

- соціальної роботи з дітьми, сім’ями та молоддю у місті Києві; 

- розвитку освіти, науки та спорту в м. Києві; 

-  організації відпочинку дітей, оздоровлення та санаторно-курортного 

лікування; 

- контролю за ремонтом спортивних залів та реконструкції спортивних 

стадіонів у закладах освіти міста Києва; 

- погодженням надання приміщень закладів освіти міста Києва  в оренду; 

- погодженням надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в місті Києві; 

- централізованого, комплексного забезпечення дошкільних, загальноосвітніх 

та позашкільних закладів освіти фізичною охороною, системами 

відеоспостереження та турнікетами; 

-  забезпеченням закладів освіти м. Києва правом постійного користування 

земельними ділянками, на яких вони розташовуються. 

В роботі комісії Вадим Васильчук став ініціатором розгляду питань 

національно-патріотичного, військово-патріотичного, контролю проведення 



 

 

капітальних ремонтів у закладах освіти та відведення земельних ділянок 

закладам освітнім закладам. 

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. Зокрема: 

- 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. 

- 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. Цією 

комісією у 2018 році зупинено діяльність самовільно встановлених  

газових автозаправних станцій. Роботу комісії продовжено на один рік. 

Сьогодні комісія розробляє Порядок розміщення автозаправних станцій 

(в тому числі газових), нафтосховищ (терміналів) на території міста 

Києва. 

 

  

 



 

 

 

Проекти рішень Київради за поданням депутата (рішення/проекти 

рішень): 

1. Проект рішення № 340/4404 від 22.02.2018 р - ―Про внесення змін у 

додаток 2 до рішення Київської міської ради від 28 липня 2016 року №870/870 

«Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт 

столиці» на 2016 - 2018 роки‖ 

2. Проект рішення № 4311 ―Про встановлення заборони передачі майна та 

земель комунальної власності територіальної громади міста Києва у власність 

або користування юридичним особам, у статутних капіталах яких є частка 

держави-агресора‖  

3. Проект рішення № 4276 від 07.12.2018 р. ―Про розробку техніко – 

економічного обґрунтування (ТЕО) щодо будівництва нових лівобережних 

підходів до Подільського мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві 

від перетину проспекту Романа Шухевича та вулиці Оноре Де Бальзака та від 

проспекту Алішера Навої у Дніпровському та Деснянському районах міста 

Києва‖ 

4. Проект рішення № 4211 від 23.11.2018 р. ―Про оголошення багаторічного 

черещатого дуба, який розташований біля житлового будинку по бульвару 

Перова, 6 у Дніпровському районі м. Києва, який є об’єктом природньо – 

заповідного фонду місцевого значення у м. Києві‖ 

5. Проект рішення ―Про надання статусу скверу земельній ділянці, 

розташованій за адресою: вул. Рейтарська, 10-12 у Шевченківському районі м. 

Києва‖ 

 



 

 

6. Проект рішення №4185 від 21.11.2018 р -‖ Про соціальне партнерство у 

сфері оренди комунального майна міста Києва, що використовується для 

розміщення приватних закладів освіти‖ 

7. Рішення Київської міської ради № 1911/5975 від 18.10.2018 р. ― Про 

створення Дитячої дорадчої ради при Київській міській раді та затвердження 

Положення про Дитячу дорадчу раду при Київській міській раді‖ 

8. Рішення Київської міської ради № 1742/5806 від 09.10.2018 р. ―Про 

затвердження Порядку ревіталізації дошкільних навчальних закладів і закладів 

позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади міста 

Києва‖ 

9. Рішення Київської міської ради № 1752/5816 від 09.10.2018 р. ―Про 

особливості конкурсного надання в оренду майна територіальної громади міста 

Києва з метою розміщення приватних закладів освіти‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Національно- патріотичне виховання молоді  

Одним із пріоритетів депутатської діяльності Васильчук Вадим визначив 

національно-патріотичне виховання молоді. Новий поштовх у розвитку 

віійськово-патріотичного виховання молоді стала Всеукраїнська дитячо-

юнацька гра ―Сокіл‖ (―Джура‖), яка в 2015 році  була включена до Стратегії 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016—2020 роки, 

затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580 

Гра є формою позакласної роботи з патріотичного та морально-етичного 

виховання школярів, засобом формування патріотичної свідомості, спортивно-

оздоровчої роботи. 

На проведення І етапу вишкіл гри ―Сокіл‖ (―Джура‖) за зверненнями 

Васильчука В.В. було виділено кошти у сумі 4 734,3 тис. грн.  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

Напрями використання коштів Програми вирішення депутатами 

Київради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих 

програм та доручень виборців  

Адресна матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення міста 

Києва, що фінансується у межах Програми вирішення депутатами Київської 

міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих 

програм та доручень виборців на 2016-2019 роки, була надана 57 

малозабезпеченим особам відповідно до їх звернень.  

Також, було надано кошти на вирішення проблем житлово-комунального 

господарства (будівельні матеріали для ремонту; будівельні матеріали для 

ремонту під'їздів; мотокоси), закладів освіти Дніпровського району (килим 

―Татамі‖ в спортивну залу, лінолеум, стільці та столи для вихованців садочку, 

ліжка, матраци, розвиваючі ігри для дітей, будівельні матеріали для здійснення 

ремонту своїми силами, ноутбук, мікрофони, солодощі; розвиваючі ігри для 

дітей, солодощі, встановлені вікна в спортивному залі, солодощі;  солодощі, 

мікрофони, 3Д принтер в кабінет ―трудового навчання‖, гра ―настільний 

футбол‖, спортивне спорядження, форма для військово-патріотичної гри 

―Джура‖; ноутбук в кабінет інформатики, біндер, гра ―Настільний футбол‖, 

форма для військово-патріотичної гри ―Джура‖), проведено закупівлю 

обладнання для Центра дитячо-юнацької творчості, Київська міська державна 

клінічна лікарня № 2, Центральна бібліотечна система Дніпровського району м. 

Києва ім. П. Буйка. 

 

  

 

  



 

 

 

Пріоритети на 2019 рік 

Сьогодні пріоритетними напрямками роботи депутата на 2019 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 пропозицій щодо 

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.  

6. 100% підтримка розвитку закладів освіти  

 

 


