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ТВОРИМО ЗМІНИ ТАМ, ДЕ МИ Є!



Подорож довжиною в тисячу кілометрів 
починається з першого кроку.

Завжди пригадую цей вислів, коли стою 
на порозі серйозних змін чи відповідально-
го етапу мого життя.

 
Вчергове хочу висловити захоплення ки-

янами. Кияни — мудрі, горді, з гострим по-
чуттям справедливості, волелюбні люди.

 
Київ був, є і завжди буде в авангарді змін, 

перетворень та інновацій України. Саме 
Київ завжди був першим у відстоюванні гро-
мадянських прав і свобод, у вмінні досягати 
неможливого. 

 
Кожного дня я відчуваю відповідальність 

за висловлену мені у 2014-му, а згодом і в 
2015-му році довіру, вдячність за ваш ентузі-
азм, який надихає мене діяти так, щоб мак-
симально виправдати ваші очікування.

 Дякую, що повірили мені. 
Отримавши вашу довіру, намагаюся ви-

конувати покладені на мене обов’язки як-
найкраще, з найбільшою користю для вас.

 
Протягом п’яти останніх років наша ко-

манда працює для киян, зокрема, мешкан-
ців мікрорайону Новобіличі Святошинсько-
го району, де розташований мій округ.

 
У цьому звіті є багато різних цифр. Заува-

жу, що за кожною з них – живі люди та їхні 
долі. Люди, яким була надана допомога, ча-
сто в найскрутніші для них моменти; люди, 
які отримали нову надію; люди, яким просто 
стало комфортніше жити; діти, в яких покра-
щилися умови навчання та виховання, які 
отримали можливість займатися спортом 
та з користю для себе та свого розвитку про-
водити дозвілля.

 
Переконатися в тому, що  все це – не про-

сто слова, дуже просто. Достатньо відвідати 
адреси та місця, які згадуються в звіті, по-
говорити з людьми. І я щаслива, що змогла 
допомогти. 

 

Як голова постійної комісії з питань куль-
тури, туризму та інформаційної політики 
Київської міської ради, я також докладаю 
усіх зусиль, щоб Київ посів гідне місце на 
мапі культурних столиць Європи. Щоб наше 
місто приємно дивувало туристів та прива-
блювало все більше гостей з України та з-за 
кордону, щоб надбання були збережені для 
прийдешніх поколінь.Важливим завданням 
для себе вважаю, щоб міська влада ставала 
відкритішою та доступнішою для киян.  

 
У Святошинському районі наша команда 

спрямовує зусилля та ресурси на допомо-
гу школам та садочкам, закладам культури 
та охорони здоров’я, благоустрій будинків, 
дворів, парків та скверів.

  
Україна переживає складні часи, але я 

впевнена, що ми з честю подолаємо всі не-
гаразди і станемо тільки сильнішими.

 
Ми, кияни, вже довели, що зміни на кра-

ще у нашому місті та країні — це реально. 
Київ поступово перетворюється на справж-
ню європейську столицю, а Україна — на 
справжню європейську державу.

 
Головне — не зупинятися на досягнутому. 

Впевнена, що спільними зусиллями та за ва-
шою підтримки ми продовжимо змінювати 
наше місто на краще, дбатимемо про нього, 
як про власну домівку.

 
Здійснення великого починається
з малого.

Творимо зміни там, де ми є!
З повагою та вдячністю
за підтримку

Вікторія Муха

ДОРОГІ ДРУЗІ! 

35 з 36
пленарних засідань 
Київради відвідано
* відсутність у зв’язку з пе-

ребуванням у відрядженні

100%
відвідуваність
засідань Комісії

Основні показники

280
мешканцям на-
дано юридичні 
консультації

989
депутатських 
звернень 
направлено

1185
письмових звер-
нень опрацьовано

1929
усних звернень
опрацьовано

276
питань роз-
глянуто на 
засіданнях

28
засідань 
Комісії
проведено

≈ 100
особистих прийо-
мів громадян та 
зустрічей прове-
дено



Київська міська рада — це виборний представницький орган 
місцевого самоврядування міста Києва. Київрада складається 
зі 120 депутатів, які представляють інтереси територіальної 
громади столиці й приймають від її імені рішення

Рішення Київської міської 
ради №235/6286 «Про пе-
рейменування Київської ди-
тячої академії мистецтв».

Мета: зміна назви Київ-
ської дитячої академії мис-
тецтв у Муніципальний за-
клад вищої освіти «Київська 
Академія мистецтв», що 
дозволить нострифікува-
ти диплом бакалавра цього 
закладу як ступінь повної 
вищої освіти. 

Рішення Київської місь-
кої ради  №1936/6000 «Про 
проведення в місті Києві 
міжнародної бієнале сучас-
ного мистецтва Manifesta у 
2022 році».

Мета: сприяння прове-
денню у Києві мистець-
кої події Manifesta — 2022 
та сприяти у її організації. 
Manifesta — європейське бі-

єнале сучасного мистецтва, 
яке змінює місце проведен-
ня кожні два роки, шукаю-
чи локації для зображення 
нових культурних практик. 
Бієнале започаткували у 
Нідерландах після падіння 
Берлінської стіни.

Рішення Київської міської 
ради №24/6075 «Про пе-
редачу в дар Лейпцизькій 
міській раді від міста-героя 
Києва меморіальної дошки 
на честь видатного україн-
ського композитора Мико-
ли Лисенка».

Мета: розвиток культур-
них зв’язків між Києвом та 
Лейпцигом. Встановлення 
меморіальної дошки на бу-
динку, де проживав Мико-
ла Лисенко та вшанування 
пам’яті українського компо-
зитора.

Рішення Київської місь-
кої ради № 962/5026 «Про 
звернення до Верховної Ради 
України щодо необхідності 
удосконалення процедури 
опублікування офіційних до-
кументів органів місцевого 
самоврядування».

Мета: дотримання вимог 
Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», прин-
ципу відкритості та прозорості 
в діяльності органів місцево-
го самоврядування, а також 
уникнення можливої втрати 
оперативності у висвітленні ді-
яльності органів місцевого са-
моврядування.

Рішення Київської міської 
ради №1561/5625 «Про на-
дання статусу скверу земель-
ній ділянці, розташованій на 
вул. Рахманінова, 22 у Свято-
шинському районі м. Києва».

РІШЕННЯ І ПРОЕКТИ РІШЕНЬ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, АВТОРОМ 
(СПІВАВТОРОМ) ЯКИХ Є ВІКТОРІЯ МУХА

35 з 36 пленарних
засідань відвідано

*відсутність у зв’язку з перебуванням

у відрядженні

10 проектів рішень

Робота в Київській 
міській раді

                   КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Мета: захист від забудови 
та збереження зелених наса-
джень на земельній ділянці, 
яка є місцем відпочинку   меш-
канців Святошинського райо-
ну.

Рішення Київської місь-
кої ради №1560/5624 «Про 
надання статусу скверу зе-
мельній ділянці, розташова-
ній на вул. Генерала Наумо-
ва, 31 - 33 у Святошинському 
районі м. Києва».

Мета: захист від забудови 
та збереження зелених на-
саджень на земельній ділян-
ці, яка є місцем відпочинку 
мешканців Святошинського 
району.

Рішення Київської місь-
кої ради №1559/5623 «Про 
надання статусу скверу 
земельній ділянці, розта-
шованій на вул. Зодчих, 36 
- 38 у Святошинському ра-
йоні м. Києва».

Мета: захист від забудо-

ви та збереження зелених 
насаджень на земельній ді-
лянці, яка є місцем відпо-
чинку     мешканців Свято-
шинського району.

Рішення Київської міської 
ради №364/4428 «Про звер-
нення Київської міської ради 
до Верховної Ради України 
щодо необхідності внесення 
змін до Закону України «Про 
охорону культурної спад-
щини» та інших норматив-
но-правових актів».

Мета: збереження куль-
турного надбання столи-
ці шляхом надання органам 
охорони культурної спадщи-
ни необхідних інструментів, 
актуалізація пам’яткоохорон-
ного законодавства згідно з 
вимогами сучасності. 

На основі звернення був 
розроблений законопроект 
8202. Документ був прийня-
тий у першому читанні 19 
червня 2018 року. У січні 2019 
року профільний Комітет 

Верховної Ради України ре-
комендував прийняти зако-
нопроект у другому читанні.

Рішення Київської місь-
кої ради №12/4076 «Про пе-
рейменування Київського 
інституту музики ім. Р. М. 
Глієра».

Мета: перейменування 
Київського інституту ім. Р. М. 
Глієра у Київську муніципаль-
ну академію музики ім. Р. М. 
Глієра з нагоди 150-річчя за-
кладу вищої освіти мистець-
кого спрямування.

Рішення Київської місь-
кої ради №11/4075 «Про пе-
рейменування комунального 
закладу «Театрально-видо-
вищний заклад культури Те-
атр Київ Модерн-балет».

Мета: врегулювання пи-
тань, пов’язаних з діяльністю 
комунального закладу «Теа-
трально-видовищний заклад 
культури «Театр Київ Мо-
дерн-балет».

18 квітня 2018 року у Міжна-
родний день охорони пам’я-
ток і визначних місць відбули-
ся парламентські слухання на 
тему «Стан, проблеми та пер-
спективи охорони культурної 
спадщини в Україні». Під час 
слухань представники Києва 
надали свої пропозиції щодо 
врегулювання проблемних 
питань правових механізмів 
охорони культурної спадщини. 
Як і в попередні роки, протя-
гом усього 2018-го, тривала 
співпраця депутатів Комісії з 
народними депутатами Укра-
їни з метою спільного розв’я-

зання питань у галузі культури, 
мистецтв, охорони культурної 
спадщини, туризму та інфор-
маційної політики.



Робота в Комісії
Постійна Комісія Київської міської ради з питань
культури, туризму та інформаційної політики

ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНІВ УКРАЇНИ НА ВИКОНАННЯ 
ЦІЛЕЙ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА ДО 2025 
РОКУ КОМІСІЄЮ БУЛИ ОПРАЦЬОВАНІ ЧОТИРИ 
МІСЬКІ ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ

КОМПЛЕКСНА МІСЬКА 
ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 
«СТОЛИЧНА КУЛЬТУРА: 
2019-2021 РОКИ»
Мета: економічне 
та організаційне 
забезпечення реалізації 
стратегічних цілей у 
розвитку столичної 
культури, зокрема:
збереження і розвиток 
культурно мистецьких та 
культурно-просвітниць-
ких закладів, оновлення їх 
інфраструктури та змісту 
відповідно до вимог часу, 
створення нових об’єктів, 
розширення їх послуг при 
дотриманні цінової до-
ступності та підвищенні 

якості; 
актуалізація та просування 
різноманітної культурної 
пропозиції столиці шляхом 
проведення великих куль-
турних подій, акцій, фору-
мів, конкурсів, виставок та 
інших заходів, спрямова-
них на збереження безцін-
ної культурно-духовної 
спадщини, задоволення ін-
телектуальних, освітніх та 
духовних потреб населен-
ня, сприяння успішній інте-
грації української культури 
в європейський і світовий 
культурний простір;
Підтримка розвитку етніч-
ної, культурної, мовної та 
релігійної самобутності, 

сприяння міжнаціональ-
ному та міжконфесійному 
діалогу та злагоді. 

Складається з п’яти
підпрограм:

• Міська цільова програма 
«Київ музейно-просвіт-
ницький».

• Міська цільова програма 
«Київ мистецький». 

• Міська цільова програма 
«Київський зоологічний 
парк загальнодержавно-
го значення». 

• Міська цільова програма 
«Київ етнічний». 

• Міська цільова програма 
«Київ духовний».

28 засідань
Комісії проведено

100%
відвідуваність
засідань Комісії

276 питань розглянуто
на засіданнях Комісії
(з них 4 міські цільові      
програми)

                  КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

За пропозицією Вікторії 
Мухи Комплексну міську 
цільову програму «Елек-
тронна столиця» на 2019-
2022 роки доповнено но-
вим заходом «Створення, 
впровадження, супровід 
та модернізація бібліотеч-
ної системи міста Києва». 
Це дозволить розробити та 
запровадити електронну 
систему, яка забезпечить 
онлайн доступ до каталогів 
фондів публічних бібліотек 
міста. А також дасть змогу 
відмовитися від паперових 
формулярів, запровади-
ти єдиний читацький кви-
ток, створити єдину базу 

читачів міста, впровадити 
повністю автоматизовану 
книговидачу з можливістю 
резервування необхідних 

книг. Таким чином буде на-
лагоджене швидке та якіс-
не обслуговування читачів 
у кожній бібліотеці столиці.

МІСЬКА ЦІЛЬОВА 
ПРОГРАМА «ОХОРОНА 
ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ 
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 
М. КИЄВА НА 2019-2021 
РОКИ»
Мета: створення умов  для 
збереження історичної 
самобутності Києва, 
формування принципів 
та механізмів столичної 
пам’яткоохоронної 
політики, охорона та 
збереження об’єктів 
культурної спадщини міста, 
їх популяризація. Науково-
дослідне забезпечення 
збереження об’єктів 
культурної спадщини, 
реставрація, розвиток та 
контроль за їх належним 
утриманням, розроблення 
пам’яткоохоронної 
документації, тощо.

МІСЬКА ЦІЛЬОВА 
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ 
ТУРИЗМУ В МІСТІ КИЄВІ 
НА 2019-2021 РОКИ
Мета: перетворення 
туризму в одну з найбільш 
прибуткових галузей 
економіки Києва, що 
забезпечить значний внесок 
у соціально-економічний 
розвиток міста шляхом 
збільшення дохідної частини 
бюджету Києва коштом 
податкових та валютних 
надходжень, припливу 
інвестицій, збільшення 
кількості робочих місць, 
а також створення 
сприятливих умов для 
відпочинку та зміцнення 
здоров’я мешканців і гостей 
міста за умов збереження і 
раціонального використання 
культурно-історичної та 
природної спадщини Києва. 

МІСЬКА ЦІЛЬОВА 
ПРОГРАМА  РОЗВИТКУ 
ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАТИВНОЇ 
СФЕРИ МІСТА КИЄВА НА 
2019-2021 РОКИ
Мета: визначення шляхів 
розвитку інформаційної 
та комунікативної сфери 
столиці шляхом взаємодії 
між органами державної 
влади, органами місцевого 
самоврядування та 
громадськістю, засобами 
масової комунікації та 
інформації. Забезпечення 
громадськості вчасною, 
певною, об’єктивною, 
збалансованою 
інформацією та 
роз’яснення суті міських 
політик, налагодження 
ефективних каналів 
зворотного зв’язку.

члени Постійної комісії КМР з питань культу-
ри, туризму та інформаційної політики: Андрій 
Таранов, Вікторія Муха, Людмила Березниць-

ка, Богдан Бенюк та Олександр Поживанов

МОДЕРНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ
СИСТЕМИ КИЄВА



Підтримка інститутів електронної демократії в місті Києві. 
Комісія розглядає петиції, що надійшли до Київської 
міської ради та тримає на контролі процес реалізації 
питань, порушених у підтриманих петиціях

Електронна петиція  — це особлива форма колективного звернення гро-
мадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України, органу місцевого самоврядування (Київської міської ради).
Є одним з інструментів електронної демократії.

Робота в Комісії

«ПРОСИМО 
ВРЯТУВАТИ 
БЕЗЦІННІ ІСТОРИЧНІ 
АРТЕФАКТИ ТА 
АРХЕОЛОГІЧНІ 
РОЗКОПКИ НА 
ПОШТОВІЙ ПЛОЩІ»У 2017 році було ство-

рено окремий структурний 
підрозділ — Департамент 
охорони культурної спад-
щини. Розпочата робота з 
наповнення інформацією 
та архівними даними мо-
дуля  «Інформаційна база 
пам’яток культурної спад-
щини міста Києва». 

База міститиме ви-
черпну інформацію про 
пам’ятки, зокрема їх роз-
ташування, охоронний но-
мер, технічний стан, статус 
об’єкту та форму власності, 
судові справи (за наявно-
сті). Це дозволить кожному 
громадянину не лише оз-
найомитися з історичною 
спадщиною, але й моніто-
рити потенційні порушен-
ня. Наразі триває планова 
робота з наповнення Бази 
інформацією по об’єктах.

«УНЕМОЖЛИВИТИ 
ЗНИЩЕННЯ
ІСТОРИЧНИХ 
ПАМ’ЯТОК
В МІСТІ КИЄВІ»

«НАДАТИ ЗЕМЕЛЬНІЙ 
ДІЛЯНЦІ НА РОЗІ 
АНДРІЇВСЬКОГО 
УЗВОЗУ ТА ВУЛ. 
БОРИЧІВ ТІК СТАТУСУ 
АРТ-СКВЕРУ ІМ. 
СОЛІСТА ПАРИЗЬКОЇ 
ОПЕРИ, ГЕРОЯ 
УКРАЇНИ ВАСИЛЯ 
СЛІПАКА»

Комісія підтримала пе-
тицію за умови вирішення 
майнових питань з фактич-
ним землекористувачем, 
зміни цільового призна-
чення земельної ділянки, 
а також дотримання про-
цедури щодо присвоєн-
ня власних імен об’єктам 
міського підпорядкування.

Василь Сліпак — всес-
вітньо відомий україн-
ським оперний співак та 
соліст Паризької опери. З 
початком російської агре-
сії добровольцем пішов 
боронити Україну на сході. 
29 червня 2016 року жит-
тя Василя Сліпака забрала 
снайперська куля.

Наразі на Поштовій пло-
щі діють приписи, зупинені 
усі будівельні роботи. Від-
повідно до рішення Ки-
ївради №964/5028  «Про 
організаційно-правові за-
ходи щодо збереження 
пам’ятки археології міс-
цевого значення «Ділян-
ка прибережного міського 
кварталу Середньовічного 
Києва (XI - XIX ст.) на По-
штовій площі в місті Киє-
ві» та музеєфікації об’єктів 
культурної спадщини» три-
вають підготовчі роботи 
зі створення комунально-
го підприємства «Центру 
консервації предметів ар-
хеології», що у свою чергу 
дозволить вирішити питан-
ня консервації знахідок на 
Поштовій площі та інших 
розкопок в історичному 
ареалі Києва.

                  КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

XII Міжнародний кон-
курс молодих піаністів 
пам’яті Володимира Горо-
виця. Конкурс вшановує 
пам’ять видатного піаніста 
та проводиться з 1995 року. 
За час проведення участь в 
конкурсі взяли понад 1300 
музикантів з 35 країн світу. 

«A Capella Fest», який 
зібрав українських вико-
навців та відомі акапельні 
гурти. Хедлайнером заходу 
став український гурт «Пік-
кардійська терція». 

Міжнародний фестиваль 
«KyivArtWeek» — арт-захід, 
у якому взяли участь дер-
жавні та комунальні музеї, 
приватні та публічні гале-
реї та культурні центри.

Київський міжнарод-
ний кінофестиваль «Моло-
дість» — один з найбільших 
кіно форумів Східної Євро-
пи за версією Міжнародної 
федерації асоціацій кіно-
продюсерів (FIAPF). Захід 
сприяє розвитку молодого 
професійного кіно.

Відбірковий тур Всеу-
країнського фестивалю 
сучасної пісні та популяр-
ної музики «Червона рута» 
— постійний мистецький 

захід, що з 1989-го прово-
диться раз на два роки.

К у л ьт у р н о - м и с т е ц ь к і 
заходи з нагоди Дня Неза-
лежності України, Дня Ки-
єва, Всеукраїнського дня 
працівників культури Укра-
їни та майстрів народного 
мистецтва, Всесвітнього 
дня театру, Міжнародного 
дня музеїв, Всеукраїнсько-
го дня бібліотек.

Свято «День народження 
Андріївського узвозу», який 
кияни святкували вперше. 

Культурно-мистецький 
проект «Країна Північного 
сяйва» на Софійській та Кон-
трактовій площах. На гос-
тей свята чекали полярний 
експрес, казкова алея чу-
дес, безліч фотозон, святкові 
концерти та новорічно-різд-
вяний ярмарок.

ЗА СПРИЯННЯ КОМІСІЇ З 
ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В КИЄВІ 
ПРОВЕДЕНІ ТАКІ ЗАХОДИ

під час святкування на
Софійській площі



Підтримка закладів освіти
Завдяки послідовній по-

зиції команди Київсько-
го міського голови Віталія 
Кличка значна частина бю-
джету міста вже четвертий 
рік поспіль спрямовується 
на оновлення навчальних 

закладів. Така увага міської 
влади та депутатського кор-
пусу вже дала позитивні ре-
зультати.

Оновлюються школи та 
садочки Новобіличів. У 2018 
році на звернення батьків-

ських комітетів за поданням  
депутата Київради Вікторії 
Мухи у рамках Програми 
економічного і соціального 
розвитку міста Києва зміни 
відбулися у навчальних за-
кладах мікрорайону.

ЗДО №587
вул. Академіка Булаховського, 32а

виконано
• капітальний ремонт

тіньових навісів
• утеплення фасаду
• з підсиленням цоколю
• капітальний ремонт місць 

загального користування

придбано
• бойлер
• електрична плита
• дитячі стільці

ЗДО №615
вул. Академіка Булаховського, 38а

виконано
• утеплення фасаду

з підсиленням цоколю
• капітальний ремонт харчоблоку 

із заміною стелажів та сантехніки

придбано
• електрична плита
• м’ясорубка
• шафи для роздягання

ЗДО №565
вул. Генерала Наумова, 25а

виконано 
• капітальний ремонт 

тіньових навісів

придбано
• бойлер
• водонагрівач
• шафи для роздягання

ЗДО №789
вул. Підлісна, 4

виконано
• капітальний 

ремонт холів

придбано
• шафи для 

роздягання

                  РОЗВИТОК СВЯТОШИНА ТА НОВОБІЛИЧІВ 

ЗЗСО №72
вул. Генерала Наумова, 35а

для потреб Нової української
школи придбано: 
• одномісні  парти із стільцями
• проектори
• ноутбуки
• інтерактивні дошки
• конструктор  «ЛЕГО» в асор-

тименті

облаштовано безбар’єрне
середовище (пандус та 
місця загального користу-
вання)

встановлено світлодіодні
лампи у навчальних
кабінетах

капітальний ремонт фасаду
із заміною вікон (частково)

ЗЗСО №230
вул. Генерала Наумова, 35б

для потреб Нової української
школи придбано:
• одномісні  парти із стільцями
• комп’ютери
• шкільні дошки
• інтерактивні дошки та проектори
• інтерактивна підлога
• ламінатор
• конструктор «ЛЕГО»  в асортименті

капітальний ремонт
фасаду із заміною
вікон (частково)

капітальний ремонт місць
загального користування
(частково)

ЗЗСО — ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ЗДО — ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

футбольне
міні-поле

ЗЗСО №162
вул. Рахманінова, 47

для потреб Нової української
школи придбано:
• одномісні  парти

зі стільцями
• комп’ютери
• шкільні дошки
• ламінатор
• принтер
• конструктор «ЛЕГО»  в 

асортименті

придбано
посудомийну 
машину



Розвиток спортивної 
інфраструктури
Все більше святошинських дітей, а також і дорослих мають 
змогу займатися спортом у кроковій досяжності — на 
стадіонах, спеціальних майданчиках, Workout-майданчиках.
Так, у 2018 році місць для занять спортом за підтримки 
депутата Київради Вікторії Мухи побільшало

Після реконструкції вес-
ною 2018 року запрацював 
сучасний стадіон, облаш-
тований одразу між двома 
навчальними закладами 
мікрорайону Новобіличі, 
— школами №№72 та 230. 
Капітальний ремонт вклю-
чав роботи з облаштування 
майданчика, системи водо-
відведення, синтетичного 
покриття та огорожі об’єк-
та. Оновлення цього стаді-
ону — це приклад справді 
злагодженої роботи заради 

дітей. На численні звернен-
ня дітей та батьків навчаль-
них закладів за поданням 
депутата Київради Вікторії 
Мухи у Програмі економіч-
ного та соціального роз-
витку було виділено 1,9 млн 
грн на проведення робіт. 1 
млн грн було спрямовано з 

державного бюджету у ви-
гляді цільової субвенції. 

Також на стадіоні були 
облаштовані бігові доріжки. 

Сучасне міні-футбольне 
поле запрацювало і на те-
риторії школи №162 (вул. 
Рахманінова, 47). За про-
позицією Вікторії Мухи 
цей навчальний заклад 
було включено до держав-
ної програми «Будівниц-
тво футбольних полів зі 
штучним покриттям у ре-
гіонах України», яку Київ 
реалізовує Спільно з Мі-
ністерством регіонально-
го розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України.

                   РОЗВИТОК СВЯТОШИНА ТА НОВОБІЛИЧІВ 

ВІДКРИТО СТАДІОН МІЖ 
ШКОЛАМИ №№72 ТА 230 
ТА МІНІ-ФУТБОЛЬНЕ ПОЛЕ 
У ШКОЛІ №162

Яскраві, сучасні та без-
печні спортивні комплекси 
на території 69 навчальних 
закладів Святошинського ра-
йону для 32 000 дітей ста-
ли реальністю! Це  результат 
злагодженої роботи авторів 
проектів та  інформаційної 
кампанії нашої команди, ак-
тивної підтримки святошин-
ців, що дозволило реалізува-
ти 5 проектів громадського 
бюджету минулого року. Дя-

куємо кожному, хто не за-
лишився осторонь та віддав 
свій голос, це наша спільна 
заслуга та перемога!

Наразі у всіх 69-ти на-
вчальних закладах Свято-
шинського району, в тому 
числі й на Новобіличах, вже 
облаштовані спортивні май-
данчики. І що приємно — на 
тренажерах завжди  є охочі 
випробувати та вдосконали-
ти свої спортивні навички!

«ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ» —
ЦЕ ДІЙСНО ПРАЦЮЄ!

Працюю вчителем фізичного 
виховання, тому навіть не сум-
нівалася у важливості реалі-
зації проекту із встановлення 
спортивних тренажерів для 
навчальних закладів освіти 
Святошинського району. Сьо-
годні вже маємо результат 

– тренажери встановлено у 
кожній школі та садочку Свя-
тошина, і  що особливо радує — 
вони стали улюбленим місцем 
тренувань дітей та дорослих. 
Дякую усім, хто повірив та до-
лучився до голосування, разом 
зробили корисну справу.

Ірина Байдак,
мешканка Новобіличів,
авторка проекту №76
«Громадського бюджету»

• вул. Академіка Булаховського, 36 (тренажери)
• вул. Генерала Наумова, 23а (тренажери)
• вул. Генерала Наумова, 25 (Workout)
• вул. Генерала Наумова, 27 (тренажери)

ВСТАНОВЛЕННЯ СПОРТИВНИХ 
МАЙДАНЧИКІВ (ЗА ПРОГРАМОЮ 
ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬ-
НОГО РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА)

Встановлені у рамках Гро-
мадського бюджету спортивні 
майданчики ніколи не пустують. 
За будь-якої погоди там займа-
ються поціновувачі спорту



Депутатський
фонд За результатами аналізу звернень мешканців 

та на виконання доручень виборців кошти 
депутатського фонду Вікторії Мухи були 
спрямовані на придбання необхідного 
інвентарю для підвищення комфорту 
мешканців масиву

3 ігрові дитячих 
набори (магазин, 
майстерня, паркінг)

ЗДО №587
вул. Ак. Булаховського, 32а

58 комплектів 
постільної білизни

58  подушок

108  матраців

118  ковдр

1 ігрова 
дитяча 
кухня

ЗДО №565
вул. Генерала Наумова, 25а

90 матраців 
дитячих

90 комплектів 
постільної
білизни

1 шафа 
для одягу

                  РОЗВИТОК СВЯТОШИНА ТА НОВОБІЛИЧІВ 

1446 подарунків до 
Новорічних свят придбано 
для вихованців дошкіль-
них навчальних закладів 
№№ 565, 567, 587, 615, 789

318 поштових скри-
ньок встановлено у 
житловому будинку по 
вул. Рахманінова, 30/13

925 пасхальних кексів 
до Великодня отримали 
малозабезпечені мешкан-
ці мікрорайону Новобіличі

134 мешканці, які 
потребували допомо-
ги, та малозабезпечені 
громадяни отримали 
матеріальну допомогу

20 паркових лав  
придбано для встанов-
лення біля житлових бу-
динків та зон відпочин-
ку на масиві Новобіличі

418  першокласників 
шкіл №№55, 72, 230 та 
162 отримали набори 
для творчості  до ново-
го навчального року

30 дитячих 
стільців

17 п’ятимісних 
вішалок 

9 дитячих лав 
(для роздягання)

15 дитячих 
столів

10 дитячих 
ліжок

12 троьхмісних  
шаф для роздягання

ЗДО №789
вул. Підлісна, 4



• вул. Генерала Наумова, 27

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЗЛИВОСТІЧНИХ МЕРЕЖ

Інфраструктура та ЖКГ
НОВОБІЛИЧІ — ДОМІВКА ДЛЯ ПОНАД 40 ТИСЯЧ КИЯН.

ЯК ДЕПУТАТ КИЇВРАДИ ВІКТОРІЯ МУХА ВІДСТОЮЄ ІНТЕРЕСИ 

НОВОБІЛИЧАН ТА ДОМАГАЄТЬСЯ СПРЯМУВАННЯ КОШТІВ 

БЮДЖЕТУ КИЄВА НА ВИРІШЕННЯ ТИХ ПИТАНЬ,

З ЯКИМИ ЗВЕРТАЮТЬСЯ МЕШКАНЦІ МАСИВУ

Ремонт об’єктів житлово-комунальної інфраструктури 
відповідно до Програми економічного і соціального розвитку 
міста Києва на 2018 рік (коштом міського бюджету)

• вул. Академіка Булаховського, 28
• вул. Академіка Булаховського, 38
• вул. Генерала Наумова, 23
• вул. Генерала Наумова, 23б
• вул. Генерал Наумова, 25
• вул. Генерал Наумова, 41

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)

• вул. Академіка Булаховського, 5а

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОКРІВЕЛЬ

• вул. Підлісна, 5/21
• вул. Генерала Наумова,23а

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ

                   РОЗВИТОК СВЯТОШИНА ТА НОВОБІЛИЧІВ 

• вул. Академіка Булаховського, 28г
• вул. Академіка Булаховського, 30-32
• вул. Академіка Булаховського, 30а
• вул. Академіка Булаховського, 30б
• вул. Академіка Булаховського, 34-36
• вул. Генерала Наумова, 27
• вул. Генерала Наумова, 31
• вул. Генерала Наумова, 31а
• вул. Бахмацька, 10
• вул. Клавдіївська, 36

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ 

ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ        
ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ (частково)

• вул. Генерала Наумова, 37а
• вул. Генерала Наумова, 37б
• вул. Генерала Наумова, 39 
• вул. Академіка Булаховського, 30а

ЗАМІНА ВІКОН
У ПІД’ЇЗДАХ

• вул. Генерала Наумова, 27 (тренажери)
• вул. Генерала Наумова,  23а (тренажери)
• вул. Генерала Наумова, 25 (Workout)
• вул. Академіка Булаховського, 36           

(тренажери)

ВСТАНОВЛЕННЯ
СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ

• вул. Генерала Наумова, 23в 
• вул. Академіка Булаховського, 24
• вул. Академіка Булаховського, 30
• вул. Генерала Наумова, 27

ВСТАНОВЛЕННЯ ДИТЯЧИХ
ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ



Комфортні та чисті 
Новобіличі
Продовжуємо дбати, щоб мікрорайон ставав все більш 
комфортним, затишним та привітним для кожного його 
мешканця. Приємно, що кожного разу  до толок долучається все 
більше небайдужих людей, а особливо — діти та молодь

Вже традиційно наводи-
мо лад у Біличанському лісі 
навесні та восени. Разом і 
прибирати весело, і спілку-
ватися! Приємно, що кожно-
го разу приходить все біль-
ше небайдужих людей! Але 
найзавзятіші помічники — це 
наше підростаюче поколін-
ня, жодна толока без них не 
обходиться!

ЧИСТИЙ ЛІС —
СПІЛЬНА СПРАВА!

Чудово, що команда Вікторії 
Мухи завжди підтримує ініці-
ативи мешканців щодо про-
ведення спільних толок. Ми 
з родиною з радістю долуча-
ємося до наведення ладу у 
рідному мікрорайоні!

Лілія Вознюк,
мешканка Новобіличів

• вул. Академіка Булаховського, 28 (біля під’їздів)
• вул. Академіка Булаховського, 28б, в, г

(між будинками)
• вул. Академіка Булаховського, 30 (біля під’їздів) 
• вул. Академіка Булаховського, 32 (1, 2 під’їзд) 
• вул. Академіка Булаховського, 34 (1 під’їзд) 
• вул. Генерала Наумова, 25 (6 під’їзд) 
• вул. Генерала Наумова, 37 (біля під’їздів)
• вул. Генерала Наумова, 39 (біля під’їздів)

ВСТАНОВЛЕНО
ЛАВИ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ

до толоки щороку долучаються мешканці 
масиву. Дорослі і діти оберігають улюблене 
місце для відпочинку — Новобіличанський 
ліс — та дбають про чистоту його території

                  РОЗВИТОК СВЯТОШИНА ТА НОВОБІЛИЧІВ 

У 2018 році почалось облаш-
тування зеленої зони на ву-
лиці Підлісній, 2. Рішення про 
надання земельній ділянці 
статусу скверу за поданням 
Вікторії Мухи Київрада при-
йняла ще у 2016-му році. 
Першим етапом було обла-
штовано зручні пішохідні до-
ріжки. Другим — у 2019-му 
територію озеленять, будуть 
встановлені паркові лави та 

сучасний дитячий майдан-
чик.
2 жовтня 2018 року депутати 
Київради підтримали пропо-
зицію Вікторії Мухи та нада-
ли статус скверу земельним 
ділянкам за адресами: ву-
лиця Генерала Наумова, 31-
33 та  вулиця Рахманінова, 
22. Перший крок зроблено 
— продовжуємо працювати 
над втіленням ініціативи!

НОВІ СКВЕРИ У СВЯТОШИНІ

Зверталися до нашого депу-
тата з проханням допомогти 
в облаштуванні зеленої зони 
біля будинків, тому дуже зра-
діли, коли нас запросили на 
обговорення  щодо створен-
ня скверу. Вже маємо су-
часні доріжки, і вже може-
мо відпочити та прогулятися 
сквером. Дякуємо Вікторії 
Мусі за те, що робить наш 
масив затишним!

один з найважли-
віших початкових 
етапів проектування 
— зустріч із мешкан-
цями, під час якої 
обговорюються де-
талі плану та облаш-
тування території

Наталія Дубовенко,
мешканка Новобіличів

депутат Київської міської 
ради Вікторія Муха,

начальник управління жит-
лово-комунального госпо-

дарства Святошинської 
районної в місті Києві

державної адміністрації
Євген Мужиченко та меш-

канці масиву під час обгово-
рення ствоврення майбут-

нього скверу на Підлісній



Бювет
НОВОБІЛИЧІ З ЧИСТОЮ ПИТНОЮ ВОДОЮ

На Новобіличах відкрито 
новий бюветний комплекс за 
адресою: вул. Бахмацька, 10. 
До депутата Київради Вікто-
рії Мухи неодноразово звер-
талися мешканці з прохан-
ням посприяти у вирішенні 
цього питання. Оскільки най-
ближчий бюветний комп-
лекс знаходиться за адре-
сою: вул. Генерала Наумова, 
27, а відстань до нього скла-
дає 1,5 — 2 км. Разом з тим, 
мікрорайон «Сахалін» — це 
крайня точка забудови Свя-
тошинського району. Наразі 
тут мешкає 20 тисяч киян. А 
територія стрімко розбудо-
вується. 

Минулого року у рамках 
програми Київського місь-
кого голови Віталія Кличка з 
відновлення роботи бюветів 
та будівництва нових сверд-

ловин роботи були розпоча-
ті, а вже цьогоріч — комплекс 
відкрили тож усі бажаючі 
мають змогу насолоджува-
тись чистою питною водою. 
Глибина скважини — 280 м. 
Це юрський водоносний го-
ризонт. Питна вода тут від-
повідає чинним нормам та 
не потребує встановлення 
додаткової системи доочи-
щення.

Також навесні буде здійс-
нено благоустрій навколиш-
ньої території.

Живу на Сахаліні від почат-
ку його заселення. Завжди 
мріяла про можливість пити 
чисту воду, тому зверталася 
до Вікторії Мухи з прохан-
ням допомогти у будівництві 
бювету. Зараз радості немає 
меж, артезіанська свердло-
вина прямо у нашому дво-
рі та ще й буде сквер! Дуже 
вдячні нашому депутатові за 
турботу про виборців!

Валентина Лобас,
мешканка Новобіличів

                   РОЗВИТОК СВЯТОШИНА ТА НОВОБІЛИЧІВ 

Для декількох поко-
лінь святошинців кінотеатр 
«Лейпциг» є місцем для те-
плих зустрічей, родинних 
вечорів та романтичних по-
бачень. Влітку і взимку за 
будь-якої погоди вже третій 
рік поспіль тут тривають ро-
боти з модернізації. Години 
обговорень, дискусій, зустрі-
чей у кінотеатрі та інспекцій 
— і результат помітний кож-
ному. Зображення та звук 
стали більш сучасними, в 
чому глядачі можуть особи-
сто переконатися на кіносе-
ансах. Необхідних капіталь-
них та поточних ремонтів 
зазнали й приміщення кіно-

театру (будівля 
була зведена  у 
1974 році), а та-
кож облашто-
вано територію 
навколо. 

Всі ці зміни 
це результати 
насправді ко-
мандної робо-
ти людей, яким 
небайдужа доля єдиного кі-
нотеатру Святошина. Онов-
лення «Лейпцигу» триває за 
спільної ініціативи народного 
депутата України Олександра 
Третьякова та депутата Ки-
ївської міської ради Вікторії 
Мухи, підтримки Київсько-

го міського голови Віталія 
Кличка та директора Депар-
таменту культури Діани По-
пової при наполегливості та 
професійності директора КП 
«Київкінофільм» Дениса Хо-
мича та керівника кінотеатру 
Олени Алексанової.

Культура

капітальний 
ремонт водопро-
воду та каналізації, 
ремонт туалетів                            
серпень-вересень 

встановлено 
нову систему 
звуку у Червоно-
му залі  вересень 

благоустрій 
території (част-
ково)грудень 

капітальний ре-
монт та утеплення 
частини фасаду 
листопад—грудень 

заміна покриття 
підлоги в Черво-
ному залі грудень 

заміна вхідної 
групи, нова 
зовнішня виві-
ска    травень 

встановлено 
новий цифровий 
проектор Christie 
у Синьому залі 
серпень

встановлено новий 
лазерний проектор 
NEC у Червоному 
залі  вересень 

встановлено 
нову 3D систему 
у Червоному залі 
вересень 

встановлено новий 
екран Harkness 
Screen Clarus у Чер-
воному залі  жовтень 

нова ка-
сова зона            
жовтень 

оновлення 
бару на пер-
шому поверсі 
(сайдинг та  
меблі) жовтень 

капітальний 
ремонт даху  
листопад 

заміна покриття 
підлоги в Синьому 
залі  листопад 

встановлено 
нові крісла та 
дивани в Синьо-
му та Жовтому 
залах (Love-
seats)  листопад 

проектні роботи 
для капітального 
ремонту внутріш-
ніх інженерних 
мереж  грудень 

встановлено 
нові літери на 
даху (дахова 
установка) 
липень 

капітальний ремонт 
та утеплення части-
ни фасаду  грудень 

встановлено нові 
крісла та дивани 
(Love-seats) в 
Червоному залі 
грудень 

капітальний ре-
монт інженерних 
мереж

капітальний  ре-
монт приміщень 
з облаштуван-
ням інклюзивно-
го простору

завершення робіт 
з капітального 
ремонту фасаду та 
благоустрою

2017 рік 2018 рік плани 2019 рік

кошти, виділені
з бюджету міста Києва

власні кошти
кінотеатру

 ЯК ЗМІНЮВАВСЯ «ЛЕЙПЦИГ» 

МОДЕРНІЗАЦІЯ «ЛЕЙПЦИГУ» 
ТРИВАЄ

директор Департаменту Культури 
КМДА Діана Попова, директор КП 

«Київ Кінофільм» Денис Хомич, депутат 
КМР Вікторія Муха та директор кіноте-

арту «Лейпциг» Олена Олексанова

 РОЗВИТОК СВЯТОШИНА ТА НОВОБІЛИЧІВ                   



Особисте 
спілкування

Постійно перебуваю у кон-
такті з мешканцями Новобі-
личів. І завжди радію людям, 
яким небайдужа доля будин-
ку, району, міста. Тож намага-
юся підтримувати ініціативи 
та ідеї.  На особистих прийо-
мах традиційно обговорює-
мо та спільно намагаємося 
знайти шляхи вирішення різ-
номанітних і подекуди не-
простих питань. Та особисте 
спілкування не обмежується 
лише такими офіційними зу-
стрічами. Завжди рада неза-
планованим та випадковим 
розмовам з новобіличанами, 
тож думками та ідеями об-
мінюємось під час дворових 
зустрічей, візитів до закладів 
освіти та медицини. Переко-
нана, що лише так, у постій-

ному діалозі з мешканцями, 
депутат може ефективно 
працювати. Також на Но-
вобіличах активно працює 
моя громадська приймальня, 
працівники якої завжди гото-
ві до співпраці. Разом з вами 
ми будуємо плани й продов-
жуємо зміни! Тож дякую усім, 
хто звертався протягом року 
за конструктивний діалог! І 
як і обіцяла — на досягнуто-
му не зупиняємось!

Вікторія Муха

≈ 100 прове-
дено особистих 
прийомів грома-
дян та зустрічей

989 депутат-
ських звернень 
направлено

1929 усних
звернень
опрацьовано

1185 письмових
звернень
опрацьовано

294 мешканці
отримали матеріальну
допомогу

                  РОЗВИТОК СВЯТОШИНА ТА НОВОБІЛИЧІВ 

Ми живемо у правовому 
полі та часто потрапляємо 
в ситуації, які без допомоги 
відповідного спеціаліста ви-
рішити просто неможливо. А 
от отримати якісну консуль-
тацію юриста, та й ще безко-
штовно, часто непросто. Тож 
вже чотири роки поспіль 
у громадській приймальні 
депутата Київради Вікторії 
Мухи мешканці мікрорайону 
Новобіличі Святошинського 

району мають змогу отри-
мати безкоштовну консуль-
тацію юриста.

Серед питань, що тур-
бують громадян, — права 
та гарантії учасників анти-
терористичної операції та 
бойових дій, перерахунку 
пенсії, питання спадкового 
та сімейного права, питан-
ня захисту прав спожива-
чів, укладання договорів, 
питання прав та обов’язків 

роботодавців та працівни-
ків, питання житлово-ко-
мунального характеру, бла-
гоустрою, земельні питання 
тощо.

Правова допомога

280 МЕШКАНЦІВ 
НОВОБІЛИЧІВ
ПРОТЯГОМ 2018 
РОКУ ОТРИМАЛИ 
БЕЗКОШТОВНУ
ПРАВОВУ 
ДОПОМОГУ

кожен, хто потребує, може 
отримати безкоштовну 
кваліфіковану первин-
ну юридичну допомогу 
в приймальні депутата 

Вікторії Мухи

 РОЗВИТОК СВЯТОШИНА ТА НОВОБІЛИЧІВ                   

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ ВІКТОРІЇ МУХИ

адреса: вул. Академіка Булаховського, 5д 
телефон: (044) 227  62  46 
e-mail:  2276246@gmail.com
графік роботи: пн–пт (10:00–18:00)

fb.com/pryimalniamuha (сторінка громадської приймальні)
fb.com/mukha.viktoria (офіційна сторінка)

kmr.gov.ua/uk/users/muha


