
ПИЛИПЕНКО СЕРГІЙ

Головне моє завдання як депутата місцевої ради - чесно виконувати 
накази виборців. Представляти ваші інтереси, захищати своїх 
виборців,  активно долучатися до позитивних змін у нашому місті.
Насамперед це проявляється при плануванні бюджету та під час 
розподілу міських коштів  для потреб  Солом’янського району. 
Сюди входять капітальні ремонти будинків, благоустрій 
територій, розвиток інфраструктури, забезпечення комфортних 
умов для якісної освіти в навчальних закладах, соціальна 
підтримка тих, хто найбільше цього потребує.
Разом з вами ми довели, що активна позиція громади і кожного мешканця 
- це єдиний вірний шлях для досягнення бажаного результату.
Саме завдяки цьому принципу нам вдається чимало,  і ми разом 
змінюємо Солом’янку на краще.

участь у прийнятті бюджету м. Києва, його справедливий 
розподіл задля врахування інтересів виборців свого округу

контроль за використанням бюджетних коштів при
їх освоєнні 

робота на пленарних засіданнях
• прийняття міських цільових програм для розвитку міста
• участь у прийнятті рішень щодо використання земель      
   міста, комунальної власності
• розгляд інших питань місцевого самоврядування

робота в екологічній комісії 
• реалізація екологічних прав громадян
• впровадження місцевих екологічних програм
• захист довкілля, охорона тварин 
• розвиток зелених зон столиці
• контроль щодо додержання природоохоронного        
   законодавства, використанням природних ресурсів

відстоювання інтересів виборців 
• розробка відповідних проектів рішень Київської міської  
   ради та їх реалізація задля блага людей

прямий зв’язок із виборцями
• особисті прийоми громадян 
• вивчення громадської думки 
• участь у суспільному житті району - свята, урочисті заходи
•  спілкування з батьківськими комітетами та керівництвом    
    навчальних закладів округу

захист дитинства 
• створення сприятливих умов для розвитку дітей та молоді
• популяризація здорового способу життя

допомога армії

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МОЄЇ РОБОТИ:

СПРЯМОВАНІ НА ОКРУГ КОШТИ:

9,4  МЛН 
ГРН

4,9 МЛН 
ГРН

2,4 МЛН 
ГРН

ОСВІТА
  

ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНЕ 
ГОСПОДАРСТВО 

ІНФРАСТРУКТУРА
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СПРЯМОВАНІ НА ОКРУГ КОШТИ:
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100 ТИС. ГРН90 ТИС.ГРН

БЛАГОУСТРІЙ РАЙОНУ

РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2018 РІК
ДЕПУТАТА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
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 КОРОТКО ПРО ЗРОБЛЕНЕ – У ЦИФРАХ І ФАКТАХ

Змінюємо Солом’янку на краще
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
44 адреси на загальну суму понад 9,4 млн грн включено до Програми економічного 
та соціального розвитку міста Києва у 2018 році на фінансування капітальних 
ремонтів за рахунок бюджетних коштів.

Спрямовано 3 648, 5 тис. грн  на встановлення 
нових енергозберігаючих  вікон  у  під’їздах
21  будинку  округу

Спортивний майданчик
вул. Миколи Василенка, 23-А – 80 тис. грн

Дитячий майданчик
пров. Чугуївський, 17 – 78 тис. грн

«Максимально намагаюся сприяти та допомагати людям, які долучаються до  
створення комфортних умов проживання у місті власною працею, активною 
життєвою позицією. Задля таких людей  на окрузі постійно триває робота з 
ремонту та оновлення будинків та благоустрою території» 

На округ спрямовано 
понад 190 тис. грн 

позабюджетно

Спрямовано 2 782,5 тис. грн на капітальний 
ремонт внутрішньобудинкових  інженерних 
мереж у 13 будинках 

Спрямовано 250,3 тис. грн на капітальний 
ремонт електрощитових у чотирьох будинках 

Спрямовано 429 тис. грн на частковий ремонт  
фасадів у двох будинках 

Спрямовано 1 578 тис. грн на ремонт чотирьох 
ліфтів у чотирьох будинках 

вул. Борщагівська, 174/32
вул. Борщагівська, 202
вул. Миколи Василенка, 1
вул. Миколи Василенка, 9
вул. Миколи Василенка, 13-А
вул. Виборзька, 40/16 
вул. Виборзька, 44
вул. Виборзька, 49-А
вул. Виборзька, 55/13
вул. Гарматна, 21
вул. Вадима Гетьмана, 25
вул. Вадима Гетьмана, 28-Б
вул. Генерала Тупикова, 8
вул. Генерала Тупикова, 11
вул. Машинобудівна, 11 
вул. Машинобудівна, 13
вул. Машинобудівна, 14
вул. Машинобудівна, 15
вул. Машинобудівна, 27
бульв. Вацлава Гавела, 3
пров. Чугуївський, 13-А

вул. Виборзька, 81/83
вул. Виборзька, 89-А
вул. Гарматна, 21
вул. Машинобудівна, 8
вул. Машинобудівна, 11
вул. Машинобудівна, 13
вул. Машинобудівна, 14

вул. Машинобудівна,15
вул. Машинобудівна, 25
вул. Машинобудівна, 27
вул. Борщагівська, 210
пров. Машинобудівний, 27
бульв. Вацлава Гавела, 9-Б

вул. Миколи Василенка, 13-А
вул. Вадима Гетьмана, 26-Б

вул. Гарматна, 21
пров. Чугуївський, 13

вул. Вадима Гетьмана, 26-Б (пасажирський)
вул. Генерала Тупикова, 14-А (пасажирський)
вул. Дністровська, 19 (І під’їзд)
вул. Машинобудівна, 13 (ІІ під’їзд)

вул. Борщагівська, 210 вул. Виборзька, 59-А

Спрямовано 746,3 тис. грн на ремонт покрівлі 
у трьох будинках 

пров. Машинобудівний, 25 
вул. Генерала Тупикова, 11
вул. Машинобудівна, 25



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ІНФРАСТРУКТУРА

ОСВІТА

Спрямовано понад 2,4 млн. грн на ремонт асфальтового покриття  у 13 дворах округу

Всього заасфальтовано 4158 м2 

Спрямовано понад  4,9 млн. грн на модернізацію та ремонти освітніх закладів округу

територія на вул. Виборзькій біля будинків: 59/67, 69,  81/83
проїзд на вул. Виборзькій біля будинків: 85/16, 87, 89-А, 91-А 
від вул. Гарматної до вул. Виборзької, 57
вул. Генерала Тупикова, 3/1-5/1
вул. Дністровська, 19

вул. Машинобудівна, 14
вул. Машинобудівна, 24
вул. Виборзька, 49-А 
вул. Миколи Василенка, 1
вул. Борщагівська, 212
пров. Металістів, 1
пров. Чугуївський, 10
пров. Чугуївський, 13-13-А
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ДНЗ № 687
    ремонт фасаду – 997,9 тис. грн 
    ремонт покрівлі – 468 тис. грн
    ремонт пральні  – 502,5 тис. грн

ДНЗ № 10 
    капітальний ремонт харчоблоку – 368,2 тис. грн

ШДС «Сяйво» 
    капітальний ремонт харчоблоку – 501,6 грн

ДНЗ № 654 
    капітальний ремонт місць загального користування 
    (санвузол) – 200 тис. грн

ДНЗ № 225 
    заміна портомийки у групі на суму 51,5 тис. грн 
    (позабюджетні кошти)

Школа № 229 
    заміна вікон на нові енергозберігаючі – 650,6 тис. грн
    встановлено футбольне міні-поле зі штучним покриттям – 
    1 439,4 тис. грн

Матеріальна допомога малозабезпеченим    
верствам населення – 344,2 тис. грн
     477 мешканців району отримали фінансову допомогу

Освіта – 99,9 тис. грн
       придбано новорічні подарунки для вихованців садочків   
     № 687, № 10, ШДС «Сяйво» та учнів початкових класів 
     СЗШ № 229

Житлово-комунальне господарство – 128,8 
тис. грн 
     придбано поштові скриньки на суму 119,3 тис. грн. 
     придбано для житлово-експлуатаційної дільниці району   
     на потреби з обслуговування житлового фонду   
     інструменти та спецвзуття на суму 9,5 тис. грн. 

ДЕПУТАТСЬКИЙ ФОНД

Щороку з бюджету міста Києва на вирішення соціально-економічних проблем 
населення  та виконання доручень виборців депутатам виділяються відповідні кошти. 
У 2018 році це фінансування освоєно на 100% та розподілено за такими напрямками: 



4

    Передали 101-шій бригаді Jeep Cherokee – надійну машину,  
    яка не один рік послужить українській армії та принесе користь   
    при виконанні поставлених завдань.
    З нагоди 27-ї річниці Збройних сил України військова частина  
    отримала подарунки: багатофункціональний принтер, 2 
    набори ключів для військової техніки, тв-тюнери для  
    кімнат відпочинку, грамоти та заохочення  найкращим  
    бійцям за зразкове виконання військового обов’язку.
    Протягом року в бригаді відбуло 4 ротації бійців на схід –    
    щоразу наша команда передавала необхідну допомогу.
    Участь в урочистостях з нагоди присяги 289 новобранців у  
    101-ї бригаді 1 грудня 2018 року.

    Традиційне святкування Масляної у парку «Орлятко».
    Відзначення Дня пам’яті та примирення в районі.
    Відкриття відремонтованого спортивного клубу «Макстім»       
    для безкоштовних занять кікбоксингом дітей від 7 до 18 років.
    Відкриття відремонтованого парку «Відрадний» та  відзначення  
    Дня захисту дітей.
    Святкування 27-ї річниці Дня Незалежності спільно з мером      
    Віталієм Кличком.
    Новорічна вистава для малечі в Центрі дитячої та 
    юнацької творчості.
    Відкриття  відремонтованого приміщення відділу карного        
    розшуку Солом’янського районного управління поліції.

Моїм внутрішнім переконанням, а тому одним з головних напрямків роботи 
є підтримка української армії.  Протягом останніх років спільно з командою 
депутатів Солом’янського району ми опікуємося 101-ю окремою бригадою охорони 
Генерального штабу ЗСУ. Сьогодні це елітне з’єднання у складі Збройних сил України 
є одним з найбоєздатніших частин українського війська. 

Упродовж року разом з колегами-однодумцями сприяли проведенню масових 
заходів для громади Солом’янського району і брали в них участь. Адже святкування 
за участю великої кількості мешканців, що проходили в Солом’янському районі, 
сприяли подальшій тісній взаємодії команди депутатів і громади, а також 
згуртуванню людей, їх мотивації до участі в позитивних перетвореннях у районі. 

ДОПОМОГА ПІДШЕФНІЙ 101-Й БРИГАДІ

 УЧАСТЬ У ЖИТТІ РАЙОНУ

Протягом 2018 року військовій частині надавалася допомога:

Святкування 27-ї річниці Дня Незалежності

Новорічна вистава для малечі в Центрі
 дитячої та юнацької творчості 

Відкриття відремонтованого 
спортивного клубу «Макстім»  

Відкриття реконструйованого парку «Відрадний» та відзначення Дня захисту дітей

Відкриття  відремонтованого приміщення відділу 
карного розшуку Солом’янського управління поліції

Святкування Масляної у парку «Орлятко»

Відзначення Дня пам’яті та примирення


