
Депутат Святошинського району м. Києва 
округу №86 

Член постійної комісії Київської міської ради  
з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку 

 

 

 більше 300 - опрацьовано усних та 

письмових звернень; 

 48 - проведено прийомів та зустрічей з 

виборцями; 

 більше 500 - направлено депутатських 

звернень; 

 7 - підготовлено проектів рішення Київської 

міської ради; 

 1 -  прийнято рішення Київської міської ради; 

 95% - відвідуваність засідань комісії 

(відсутність у зв’язку з перебуванням у 

відрядженні чи хворобою); 

 95% - відвідуваність пленарних засідань 

Київської міської ради (відсутність у зв’язку з 

перебуванням у відрядженні чи хворобою). 
 

 



 

 

 

 

• Рішення Київської міської ради  №243/6294 “Про надання статусу парку земельній ділянці площею 1,004 га 
(кадастровий номер 8000000000:75:297:0006), що розташована за адресою: вул. Володимира Покотила 
(Картвелішвілі), 6 в єдиних межах парку «Юність» Святошинського району м. Києва”. Мета – надати 
особливого охоронюваного 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. 

 

• Проект рішення Київської міської ради №2302 (Про накладення мораторію на продаж електричних мереж, 
що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва ) – на розгляді комісії. 

• Проект рішення Київської міської ради №1831 (Про викуп та прийняття до комунальної власності міста 
Києва програмне забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи "Картка киянина") – не набрало 
голосів. 

• Проект рішення Київської міської ради №1144 (Про організаційно-правові заходи, спрямовані на 
удосконалення та розвиток механізмів застосування іменної багатофункціональної електронної пластикової 
картки "Картка киянина" ) – не набрало голосів. 

• Проект рішення Київської міської ради №951 (Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 
24.04.2015 № 415/1280 «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста 
Києва») - відправлене на доопрацювання профільною комісією. 

• Проект рішення Київської міської ради №624 (Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 
24.04.2015 № 415/1280 «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста 
Києва») - відправлене на доопрацювання профільною комісією. 

• Проект рішення Київської міської ради №484 (Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 14 
червня 2017 року, зареєстрованого за № 178) - на розгляді комісії. 

 

•   
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Інформація про використання коштів депутатського фонду 

  

- привітання переможців предметних 
олімпіад та МАН; 

- закупівля текстилю для пошиття куліс 137 
кв.м 

     

      

- привітання переможців предметних 
олімпіад та МАН. 

 

   

- привітання переможців предметних 
олімпіад та МАН.  

 

 

- встановлення вікон та дверей. 

 
 

-1418 подарунків до Новорічних свят для вихованців садочків 
№203, №219, №469, №785, №145, №127. 

 

 

- заміна та встановлення 23 вікон та 12 
міжкімнатних дверей; 

- закупівля рекуператора Prana 200C для 
групи №2; 

- косметичний ремонт в спортивній залі                    
( штукатурення та малярні роботи стін та 
стелі ).

 

- заміна та встановлення радіаторів у 2 
групах; 

 

- заміна та встановлення радіаторів; 

- заміна лінолеуму в коридорі.  

 

- встановлення дверей. 

  

  
 

•   



 
Інформація про використання коштів депутатського фонду 

•   
 



 

 

ЗНЗ 196 

Адреса: вул. Зодчих, 22 

1. Капітальний ремонт актової зали 

2. Капітальний ремонт по безбар’єрному 
середовищу – встановлення пандусу та 
облаштування туалету для інклюзії 

3. Капітальний ремонт електрощитових та 
електромереж  харчоблоку 

4. Капітальний ремонт вхідної групи. 
 

ЗНЗ 235 

Адреса: вул. Кільцева дорога, 1б  

 

1. Капітальний ремонт: актова зала, 
приміщення гримерки та підсобне 
приміщення, кабінет директора, приймальня, 
коридор, покрівля 

2. Проведено аварійні роботи по відновленню 
роботи туалетних приміщень. 
 

ЗНЗ 281 

Адреса: бул. Кольцова, 7б 

1. Капітальний ремонт харчоблоку 

2. Капітальний ремонт по безбар’єрному 
середовищу - встановлення пандусу та 
облаштування туалету для інклюзії 

3. Капітальний ремонт покрівлі 239 кв.м; 

4. Капітальний ремонт фасаду із заміною вікон; 

5. Капітальний ремонт сенсорної кімнати для 
інклюзії; 

6. Капітальний ремонт підсобного приміщення 
в харчоблоці 

7. Капітальний ремонт інженерних мереж (ЦО, 
ГВП,  ХВП, каналізації).. 

 

ЗНЗ 206 

Адреса: бул. Леся Курбаса, 9А 

1. Завершено капітальний ремонт стадіону 

2. Капітальній ремонт внутрішнього 
приміщення – кабінету фізики. 
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ДНЗ 127 

Адреса: бул. Кольцова, 24б 

1. Капітальний ремонт по утепленню 
фасаду з заміною вікон. 

 

ДНЗ 145 

Адреса: бул.Кольцова , 20б 

1. Капітальний ремонт підлоги в групі. 

 

ДНЗ 469 

Адреса: вул. Зодчих, 10а 

1. Капітальний ремонт по утепленню 
фасаду 

2. Капітальний ремонт харчоблоку 

3. Капітальний ремонт пральні. 
 

 

ДНЗ 219 

Адреса: бул. Кольцова, 7а 

1. Капітальний ремонт по утепленню 
фасаду (завершувальні роботи по 
утепленню фасаду – 250 кв.м., цоколь та 
сходи на вхідних групах) 

2. Капітальний ремонт пральні. 

 

ДНЗ 203 

Адреса: вул. Зодчих, 22а  

1. Капітальний ремонт по утепленню 
фасаду  

2. Капітальний ремонт місць загального 
користування ( туалетне приміщення та 
партамийка) 

3. Капітальний ремонт (заміна вікон). 

. 
 

•   
 

Прочистка ливнестоків на території 
навчальних закладів: 
ДНЗ 203; ДНЗ 219, ЗНЗ 281, ЗНЗ 196 



 

 

•   
 



 

 



 

 



 

 



 

 

•  



 

 

• Капітальний ремонт заміна вікон в житловий 
будинок: 

          бул. Кольцова, 7 

          бул. Кольцова, 20 

• Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО) в житловий будинок: 

           вул. Зодчих, 20  

• Капітальний ремонт покрівлі в житловому 
будинку: 

           вул. Зодчих, 28  

           вул. Литвиненко-Вольгемут, 5А 

           вул. Симиренко, 2В 

           вул. Симиренко, 2/19 

           вул. Литвиненко-Вольгемут, 5 

• Заміна ліфту за адресою: 

            вул.Зодчих, 6Б 
 

 

 

•   
 

• Асфальтування прибудинкової території: 

          бул.Кольцова, 3,5,7. 

• Асфальтування дороги: 

          вул.Зодчих 

 

• Встановлення спортивного майданчику за 
адресою: 

         бул.Кольцова, 15 

 

• 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. 
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Володимир Левін активно відвідує 
прямий телеефір “Громадська 
приймальня” на ТРК Київ 



 

•   
 



 

•  


