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Мешканці, які звернулись з різними питаннями

Отримали юридичні консультації 

Надано матеріальну допомогу

Мешканців відвідали особистий прийом 
(*у зв’язку з карантинними заходами 
особисті прийоми було обмежено)  

Направлено депутатських звернень 

Проведено зустрічей з громадою 
Голосіївського району

РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ 

Продовжується плідна співпраця з  Органом самоорганізації 
населення «Комітет мікрорайону «Голосіївський» 
для вирішення нагальних питань мешканців округу.

ОСН

У 2020 році згідно з Програмою вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних 
проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців, було вжито заходів для 
забезпечення необхідним обладнанням, освітлювальними приладами, інструментами, 
спортивним інвентарем, килимовим покриттям  такі установи:

Централізовану бібліотечну систему Голосіївського району м. Києва

Спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів з  поглибленим вивченням англійської мови 
№92 імені Івана Франка міста Києва

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Голосіївського району міста Києва»

Школу І-ІІІ ступенів №151  міста Києва

За час роботи Володимир Прокопів, 
як заступник міського голови-секретар 
Київської міської ради у 2020 році 
провів 100% пленарних засідань.

Як депутат IX скликання взяв участь 
у всіх пленарних та фракційних засіданнях, 
погоджувальних радах і Президіях



НАД ЧИМ ПРАЦЮЮ У МІСТІ

Дитяча кімната в мерії

Було вдосконалено процедуру 
функціонування дитячої кімнати в мерії. 
Дитяча кімната працює з понеділка 
по п’ятницю, з 9 години ранку. 
Передбачається, що перебувати у ній 
мможуть малюки від 3 до 7 років. 
Молодшим дітям також можна 
скористатися послугами кімнати, 
але під наглядом одного з батьків. 

Вдосконалено систему Громадського бюджету

Сприяв вСприяв вдосконаленню системи Громадського 
бюджету. Зокрема було покращено процедуру 
експертизи та допуску проєктів до голосування. Також 
повернуто розподіл проєктів на великі та малі. Окрім 
того, вдалося збільшити фінансування проектів ГБ на 
2021 рік до 170 мільйонів гривень. 

Паркування на території Київради 

ІІніціював рішення, відповідно до якого у 
вихідні та святкові дні кияни безкоштовно 
зможуть залишати свої автомобілі у 
внутрішньому дворі Київської міської ради 
за адресою вул. Хрещатик, 36. Це 
дозволить розвантажити центр від 
автівок. Крім того, за ініціативою 
ВоВолодимира Прокопіва територію двору 
Київради обладнано зарядними станціями 
для електромобілів. 



Володимир Прокопів п’ять років поспіль очолює офіційну делегацію 
України в Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи. 
Забезпечує перебування на порядку денному європейської спільноти питання 
розвитку місцевого самоврядування в Україні, відстоює принципи цілісності 
держави. Завдяки кропіткій роботі вдається домогтися висвітлення проблеми 
внутрішньопереміщених осіб, які з'явилися через військову агресію Російської 
Федерації та внести відповідні зміни до Посібника з прав людини. 
ППрокопів домовився про направлення моніторингової місії Ради Європи з 
оцінки дотримання Україною Європейської хартії місцевого самоврядування. 
Сьогодні веде активну політику на міжнародній арені, переймаючи 
європейський досвід у сфері місцевого самоврядування.



МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1) Володимир Прокопів як секретар 
Київради домовився із ОБСЄ про низку 
спільних проєктів для подолання корупції 
в столиці. Відтак Організація з безпеки і 
співробітництва в Європі планує створити 
незалежну комісію, яка боротиметься із 
корупцією та аналізуватиме сфери 
підвипідвищеного ризику неправомірних дій. 
Також розглядається можливість 
створення посади незалежного аудитора 
та інституту уповноваженого із 
запобігання корупції.

2) Завдяки активній співпраці 
Київ став партнером 
Європейського тижня місцевої 
демократії. Відповідний статус 
Києву присвоїв Конгрес 
місцевих та регіональних влад 
Ради Європи за успіхи в 
ророзвитку місцевого 
самоврядування. Було успішно 
проведено низку заходів у 
столиці, які демонструють 
високий рівень комунікації 
влади та киян.

3) Забезпечував перебування на 
порядку денному європейської 
спільноти питання розвитку 
місцевого самоврядування в Україні. 
Вдалося домовитися про 
направлення моніторингової місії 
Ради Європи з оцінки дотримання 
Україною Україною Європейської хартії 
місцевого самоврядування. 



Житлово-комунальне господарство

РОБОТА НА ОКРУЗІ 

              Заміна вікон на сходових клітинах:

- Вул. Голосіївська,3 (заміна вікон ЖБ);
- Вул. Стратегічне шосе, 2А (заміна вікон ЖБ);
- Вул. Стратегічне шосе, 17 (заміна вікон ЖБ);
- Вул. Добрий Шлях, 5 (заміна вікон ЖБ);
- Вул. Добрий Шлях, 5 А (заміна вікон ЖБ);

          Інженерні мережі:

- Просп. Науки, 24 корп. 2 ( капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП,ГВП, 
ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ, 1-4 під’їзд);
- Вул. Феодосійська, 4 ( капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, 
КАНАЛІЗАЦІЯ, 1 під’їзд);
-- Просп. Голосіївський, 11 ( капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП,ГВП, 
ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ);
- Просп. Голосіївський, 15Б (капітальний ремонт електричних 
мереж/електрощитових).

        Вхідні групи та сходові клітини:

- Вул. Феодосійська, 8 (капітальний ремонт 
сходових клітин);
- Вул. Феодосійська, 10 (капітальний ремонт 
сходових клітин);
-- Вул. Малокитаївська, 3 ( капітальний ремонт 
вхідних груп).



РОБОТА НА ОКРУЗІ 

         Покрівлі:

- Вул. Феодосійська ,  6 
(капітальний ремонт покрівель);
- Просп. Науки, 35 корп.2 
(капітальний ремонт покрівель);
-- Просп. Науки, 35 (капітальний 
ремонт покрівель);
- Вул. Стратегічне шосе, 21 
(капітальний ремонт покрівель);
- Вул. Велика Китаївська, 108 
(капітальний ремонт покрівель);
-- Просп. Голосіївський, 19 
(капітальний ремонт покрівель).

            Асфальтування: 

- Вул. Феодосійська, 48/52 (капітальний ремонт 
асфальтного покриття  прибудинкових територій та 
внутрішньоквартальних проїздів);
-- Просп. Науки, 35 корп. 4 (капітальний ремонт 
асфальтного покриття  прибудинкових територій та 
внутрішньоквартальних проїздів);
- Просп. Голосіївський, 15 (капітальний ремонт 
асфальтного покриття  прибудинкових територій та 
внутрішньоквартальних проїздів);
-- Просп. Голосіївський, 17 А (капітальний ремонт 
асфальтного покриття  прибудинкових територій та 
внутрішньоквартальних проїздів). 
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Дитячi майданчики 

просп.Науки, 35 корп. 2 
Стратегiчне шосе, 11 

Заклади освiти: 

Лiцей "Голосi"iвський" №241 
Голосi"iвського району, 
вулиця Голосi"iвська, 12 
ПIДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ 

Пмназiя iм. О.М.Бойченка № 59 
мiста КиЕва Голосi"iвського району, 
вулиця Велика Кита"iвська, 85 
КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 
ПОКРIВЕЛЬ 

Активно трива€ добудова нового 
корпусу гiмназi"i № 59 
iм. О. Бойченко, що розташовуЕться 
по вул. Велика Кита"iвська, 85. 

РОБОТА НА ОКРУЗI 

it 
Спортивнiмайданчики 
вул. Феодосiйська, 4 
Стратегiч не шосе, 11 
Стратегiч не шосе, 21 



РОБОТА НА ОКРУЗІ 

             Дитячі садочки: 

- ДНЗ № 506 (вул. Стратегічне шосе, 54) – продовжуються роботи з капітального 
ремонту дитячого садочку.  

          Сквери

Розпочато капітальний ремонт скверу 
вздовж вул. Столєтова
ККапітальний ремонт скверу по вул. 
Писаржевського, 8, 8-А та вул. 
Іртишській, 20 у Голосіївському районі 
- виконано I етап реконструкції.
Ініційовано створення скверу в межах 
пров. Моторного

 

Адреса приймальні:

03028, м.Київ, вул. Велика 
Китаївська, 83
Графік роботи: 
ПН-ПТ
10:00-18:00

ТТел (044) 221-64-45, 
094 821-64-45; 
Viber/Telegram (093) 313 36 93;
Пошта golosievookrug1@gmail.com
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