
ЗВІТ ДЕПУТАТА КИЇВРАДИ

РАЗОМ ЗРОБИМО БІЛЬШЕ!
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Секретар постійної комісії
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з питань бюджету та 
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Київській міській раді

Депутат Київської міської ради 
VII та VIII скликань
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Ми з Вами з 2015 року. Я вдячний всім, хто 
весь цей час підтримував мої ініціативи та ідеї, 
тим, хто пропонував власні та активно 
долучається до створення гідних умов життя.

Я розумію завдання, які стоять перед нами, та 
різноманітність проблем, і впевнений, що 
сьогодні ми готові ефективно їх вирішувати. 
Результати, які ми напрацювали за минулий 
рік, дозволили мешканцям столиці відчути 
позитивні зміни.

Звичайно, нам зарано обмежуватися 
тим, що ми вже встигли зробити, тому нові 
кроки плануємо вже зараз. Вірю, що все 
заплановане станеться передусім завдяки 
нашим спільним діям.

#депутат_Ясинський
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ М. КИЄВА
НА 2018-2020 РР.

     Вперше Програма економічного і соціального розвитку м. Києва розроблена на середньостроковий період — 
2018-2020 роки — і є деталізованим плановим документом реалізації «Стратегії розвитку міста Києва до 2025 
року». Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, як орган 
Київської міської ради, провела 47 засідань в період з січня по грудень 2017 року, опрацьовуючи питання 
наповнення бюджету міста Києва, запровадження заходів щодо економії та ефективного використання бюджетних 
коштів, пошуку шляхів щодо збільшення дохідної частини бюджету, а також відкритого формування бюджету та 
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва та контролю за виконанням.

     Позитивні зрушення в сфері реальної економіки м. Києва, поступове збільшення доходів населення протягом 
2015- 2017 років, бюджетна децентралізація дозволили суттєво збільшити надходження до бюджету міста. Базо-
вим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста Доходи бюджету м. Києва протягом звітного періоду 
залишався податок та збір на доходи фізичних осіб. Після законодавчих змін друге місце за обсягом надходжень 
загального фонду бюджету м. Києва належить місцевим податкам і зборам.
Більшість видатків бюджету м. Києва традиційно спрямовується на соціально-культурну сферу (освіта, охорона 
здоров'я, соціальний захист і соціальне забезпечення, культура та мистецтво, фізична культура і спорт), фінансове 
забезпечення яких суттєво покращилось.
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On-line трансляції та відео-
архів засідань Комісії:

kmr.gov.ua/uk/comisii/20

засідань постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку47

* за 2017 рік

     Важливою тенденцією 2017 року у бюджетно-фінансовій сфері стала активізація діяльності міської влади щодо 
забезпечення прозорості та участі громадськості у процесі прийняття рішень щодо формування бюджету. З цією 
метою в місті започатковано реалізацію проекту «Громадський бюджет». Громадський бюджет — це відкритий 
діалог між міською владою та мешканцями міста щодо розподілу частини міського бюджету жителями шляхом 
подання ними проектів, спрямованих на підвищення комфортності проживання у місті, та їх відбору шляхом відкри-
того голосування з подальшою їх реалізацією  за рахунок бюджету міста. У 2017 році в рамках реалізації проекту 
«Громадський бюджет» відібрано 62 проекти, з яких за 8 місяців реалізовано 11. Загальний обсяг видатків на 2018 
рік, що планується спрямувати на реалізацію проектів: 100 мільйонів гривень. 

Детальна інформація про «Громадський бюджет» — gb.kyivcity.gov.ua

Маєш ідею і бажаєш взяти участь у проекті “Громадський бюджет”?

Звертайся до моєї приймальні за інформаційною підтримкою: (044) 229-88-88
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ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕНЬ ВИБОРЦІВ

2016 2017

       Економічна та соціальна політика міської влади знаходить своє відображення у заходах Програми соціально- 
економічного розвитку м. Києва, узгоджених з бюджетом м. Києва на кожен рік та фінансуються за рахунок коштів 
бюджету м. Києва, коштів підприємств, міжнародних фінансових організацій та інвесторів.
      Можливість оперативного вирішення проблем виборців безпосередньо за ініціативою та під контролем депутатів 
міської ради за рахунок коштів бюджету міста Києва додатково забезпечується Програмою вирішення депутатами 
соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки, яка 
була затверджена у 2015 році Київською міською радою і вже другий рік поспіль допомагає вирішувати нагальні 
потреби мешканців столиці. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми був установ-
лений у розмірі 389 986,3 тис. грн на весь період 2016-2019 рр. У 2016 році було виділено 85 845,7 тис. грн; на 
2017 рік — 94 773,7 тис. грн.

Освіта
Соцзахист та соцзабезпечення
ЖКГ та благоустрій
Культура і мистецтво

Освіта
Соцзахист та соцзабезпечення
ЖКГ та благоустрій

Розподіл коштів «депутатського фонду» Георгія Ясинського за напрямами
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Здебільшого кошти Програми забезпечують належне функціонування міського господарського комплексу та 
задовольняють потреби жителів міста в сфері освіти,  охорони здоров'я, культури і мистецтва. Також передбачена 
можливість надання соціального захисту та соціального забезпечення, в т.ч. матеріальної допомоги малозабезпе-
ченим верствам населення м. Києва.

Приваблива постільна білизна та зручні жалюзі — для міцного здорового денного сну наших дітлахів — з'явили-
ся завдяки коштам мого «депутатського фонду» у садочках «Свічадо» та «Яблунька» у Святошинському районі 
м. Києва. Цього року матеріальна база навчальних закладів Академмістечка на прохання батьків поповнюється 
також певною кількістю нових дитячих меблів — столами, стільчиками, дитячими шафами та вішалками для руш-
ників.

У п'яти навчальних класах школи № 185 ім. В. Вернадського з'явилися сучасні магнітоли для підвищення якості 
уроків з іноземної мови.

Дітлахи житлового будинку по вул. Ак. Ушакова, 18 радіють сучасним ігровим елементам на дитячому майдан-
чику у подвірї, а мешканці будинку по б-ру Ак. Вернадського, 85 — новим енергозберігаючим світильникам на всіх 
поверхах та можливості заощаджувати на освітленні наступні роки.
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

     Застарілий житловий фонд — одна з найбільших комунальних проблем міста. Велика кількість будинків потребує 
негайного ремонту. Мова не стільки про повернення естетичного вигляду сходовим клітинам, скільки про нагальну 
потребу капітальних ремонтів внутрішньобудинкових інженерних мереж.

ПОКРІВЛІ

2015 рік 
вул. Ак. Доброхотова, 9
вул. Ак. Доброхотова, 12
вул. Депутатська, 32

2017 рік 
б-р. Ак. Вернадського, 61
б-р. Ак. Вернадського, 63
б-р. Ак. Вернадського, 65
б-р. Ак. Вернадського, 67

    Зазвичай стан покрівлі не переймає мешканців до моменту, коли затікання після дощу по стелі та стінам не 
стають проблемою квартир на верхніх поверхах. Капітальні ремонти покрівель — це роботи, яких не видно, але їх 
проведення важливе.
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2015 р.

2016 р.

2017 р.

2015 рік
вул. Ак. Доброхотова, 6
вул. Ак. Доброхотова, 10
вул. Ак. Доброхотова, 12
вул. Депутатська, 32

ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВІ МЕРЕЖІ 2016 рік
б-р Ак. Вернадського, 14а
б-р Ак. Вернадського, 16
б-р Ак. Вернадського, 59
б-р Ак. Вернадського, 67
б-р Ак. Вернадського, 71
б-р Ак. Вернадського, 71а
б-р Ак. Вернадського, 73
б-р Ак. Вернадського, 85

вул. Ак. Доброхотова, 7
вул. Ак. Доброхотова, 11а
вул. Ак. Доброхотова, 14
вул. Ак. Доброхотова, 20/19
вул. Ак. Доброхотова, 26
вул. Семашка,  10
вул. Семашка,  17
вул. Серпова,  16

2017 рік
б-р Ак. Вернадського, 5/9
б-р Ак. Вернадського, 10
б-р Ак. Вернадського, 12
б-р Ак. Вернадського, 16а
б-р Ак. Вернадського, 61
б-р Ак. Вернадського, 63
б-р Ак. Вернадського, 65
б-р Ак. Вернадського, 69а
б-р Ак. Вернадського, 73а
б-р Ак. Вернадського, 75а
б-р Ак. Вернадського, 75
б-р Ак. Вернадського, 83
б-р Ак. Вернадського, 87
вул. Ак. Доброхотова, 1б
вул. Ак. Доброхотова, 2
вул. Ак. Доброхотова, 4

вул. Ак. Доброхотова, 8
вул. Ак. Доброхотова, 9
вул. Ак. Доброхотова, 11
вул. Ак. Доброхотова, 28
вул. Ак. Доброхотова, 30
просп. Ак. Палладіна, 24
вул. Василя Стуса, 26
вул. Депутатська, 21
вул. Депутатська, 23
вул. Депутатська, 30
вул. Семашка,  8
вул. Семашка,  8а
вул. Семашка,  15
вул. Семашка,  21
вул. Серпова,  1
пл. Святошинська, 1
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АСФАЛЬТ

ФАСАДИ

ЕЛЕКТРОЩИТОВІ

вул. Семашка,   15
вул. В. Стуса,    26

б-р Ак. Вернадського,   61
вул. Ак. Доброхотова,   15

вул. Депутатська,   30

пл. Святошинська,   1
вул. Семашка,         8а
вул. Семашка,         21

б-р Ак. Вернадського,   69вул. Депутатська,   21

2015 рік 2016 рік 2017 рік

2015 рік 2016 рік 2017 рік

Заходи з утеплення фасадів вимагають професіоналізму працівників та суттєвих 
коштів. Мешканці будинків, фасади яких було капітально відремонтовано в 
попередні роки, посвідчують, що у приміщеннях квартир стало тепліше.

Цього року нарешті розпочали капітальний ремонт асфальтового покриття бульвару Ак. Вернадського. Завершено 
розробку Схеми Організації Дорожнього Руху на перехресті бульвару Ак. Вернадського та вулиці Семашка. Замість 
розбитого асфальту з «навічно» запаркованими приміськими маршрутками, пішоходів, змушених виявляти 
майстерність у пересуванні між автівками, будемо мати пішохідну дорогу завширшки 4 метри, що поєднає дві 
частини бульвару наскрізь єдиного, облаштованого згідно існуючих норм та правил, великого паркувального 
майданчику, який працюватиме і вдень, і вночі для зручності мешканців та безпеки автомобілів. Завдяки не 
ямковому, а капітальному ремонту асфальту міжквартальних проїздів та прибудинкових територій їздити та 
прогулюватись пішки Академмістечком щороку зручніше.
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2015 рік

2016 рік

б-р Ак. Вернадського, 5/19
б-р Ак. Вернадського, 10 
б-р Ак. Вернадського, 12
б-р Ак. Вернадського, 73
б-р Ак. Вернадського, 81
б-р Ак. Вернадського, 83
б-р Ак. Вернадського, 85
вул. Ак. Доброхотова, 11
вул. Василя Стуса, 26
вул. Депутатська, 21
вул. Семашка,  10
вул. Семашка,  8 
вул. Семашка,  8-А
вул. Семашка,  15

2017 рік

б-р Ак. Вернадського, 61
б-р Ак. Вернадського, 63
б-р Ак. Вернадського, 65
б-р Ак. Вернадського, 67
б-р Ак. Вернадського, 69
б-р Ак. Вернадського, 69а
б-р Ак. Вернадського, 71

б-р Ак. Вернадського, 71а
б-р Ак. Вернадського, 73а
б-р Ак. Вернадського, 75
вул. Ак. Доброхотова, 1
вул. Ак. Доброхотова, 1б
вул. Ак. Доброхотова, 2
вул. Ак. Доброхотова, 7

вул. Ак. Доброхотова, 11
вул. Ак. Доброхотова, 15
вул. Ак. Доброхотова, 20/19
просп. Ак. Палладіна, 24
вул. Василя Стуса, 9
вул. Василя Стуса, 23/9
вул. Василя Стуса, 24

вул. Василя Стуса, 28
вул. Депутатська, 30
вул. Семашка,  12
вул. Семашка,  16
вул. Семашка,  17
вул. Серпова,  16
пл. Святошинська, 1

б-р Ак. Вернадського, 16
б-р Ак. Вернадського, 16а

б-р Ак. Вернадського, 87
б-р Ак. Вернадського, 87а

вул. Ак. Доброхотова, 24
вул. Ак. Доброхотова, 26

вул. Ак. Доброхотова, 28
вул. Серпова,  1

* завершення у 2018р.
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ДИТЯЧІ ІГРОВІ МАЙДАНЧИКИ

вул. Депутатська,    32
вул. В. Стуса,      28
вул. Семашка,      8
вул. Семашка,      10
вул. Семашка,      12
вул. Семашка,      15
вул. Семашка,      21

Сучасні ігрові майданчики для веселощів, розваг та розвитку дітей на Академмістечку:

б-р. Ак. Вернадського, 85
вул. Ак. Доброхотова, 11а

б-р. Ак. Вернадського, 71
вул. Ак. Доброхотова, 1б
вул. Ак. Доброхотова, 9
вул. В. Стуса,  9
вул. Семашка,  17

б-р. Ак. Вернадського, 59
б-р. Ак. Вернадського, 87
вул. Ак. Доброхотова, 7
вул. Ак. Доброхотова, 11
вул. Ак. Доброхотова, 15
просп. Ак. Палладіна, 24
вул. В. Стуса,  24
вул. В. Стуса,  26

2015 рік 2016 рік 2017 рік
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СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ

2015 рік 

2016 рік

2017 рік

вул. Ф. Пушиної,  2
вул. Семашка,  9
(на території школи № 200)
вул. Серпова,  20/6
(на території школи № 185)
вул. Огарьова,  96
(на території школи № 200)

вул. Депутатська, 32
просп. Ак. Палладіна, 24

б-р. Ак. Вернадського, 5/9
б-р. Ак. Вернадського, 67
вул. Ак. Доброхотова, 17
вул. Семашка,  16

Тепер на Академмістечку загалом 11 нових спортивних майданчиків WORKOUT. Тобто в 11 разів більше 
можливостей проводити вільний час не за комп'ютерними іграми чи на дивані перед екраном телевізорів, а у 
піклуванні про своє здоров'я та гарну фізичну форму.
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ЗАКЛАДИ ОСВІТИ

З вересня 2017 року Київська дитяча художня школа № 5 отримала сучасне капітально відремонтоване
приміщення площею 1 200 м2 за адресою: вул. В. Стуса, 25.

12 окремих класів, виставкова зала, хол, 
місце очікування відвідувачів, кімнати для 
адміністративного персоналу, вчительська, 
приміщення для збереження реквізиту. 
Зручні, яскраві приміщення, гарне 
освітлення, сучасне навчальне 
обладнання. Наразі 244 учня школи 
розвивають свої творчі здібності під 
керівництвом 10 викладачів з вищою 
художньою освітою, а конкурс до вступу 
складає від 5 до 10 дітей на одне місце.
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Дуже важливо, щоб наші діти росли та розвивалися в сучасних умовах. Коли діти змалечку будуть бачити 
та користуватися кращим з можливого, то і прагнути будуть у зрілому віці гідних умов життя, у тому числі 
й створюючи такі умови власними діями

Протягом 2015-2016 років два дитячі садочки Академмістечка було капітально реконструйовано: дитячий 
садочок «Свічадо» (Ак. Вернадського,71-А) і побудований на рік пізніше за нього ДНЗ № 463 «Яблунька» 
(Ак. Доброхотова, 24-А). «Глобальне потепління» на Академмістечку продовжилося і у 2017 р. Розпочато 
та триває комплексна енергомодернізація двох навчальних закладів Академмістечка — дитячого садка № 
599 (В. Стуса, 26-А) та школи № 200 (Семашка, 9). У садочку № 674 (вул. Ак. Доброхотова, 1-Б) 
завершується капітальний ремонт фасаду і встановлення нового паркану.
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Сім нових локацій — школи № 185 ім. В. Вернадського, № 200 ім. В. Стуса, № 203, № 72, № 55, гімназія 
«Академія» та двір Туполева, 15 — облаштовані сучасним штучним покриттям, яке можливо експлуатувати 
при будь-яких погодних умовах.

ФУТБОЛЬНІ ПОЛЯ

Нові сучасні футбольні поля — це те, чого довго чекали нинішні та майбутні футболісти нашого району і те, що було 
втілено в життя цього року у Святошинському районі завдяки нашій спільній з Володимиром Ар’євим, народним 
депутатом України, іниціативі включити ці майданчики до переліку об'єктів (заходів), що фінансуються у 2017 році 
за рахунок коштів міського бюджету та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
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СТАДІОН «ТЕМП»

ЦЕНТР КУЛЬТУРИ «СВЯТОШИН»

КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

Приміщення культурно-просвітнього закладу «Центр 
Культури «Святошин», що на проспекті Перемоги, 
112, цього року були капітально відремонтовані. В 
Центрі діють дитячі хореографічні, хорові та 
вокальні колективи. Крім дитячого сектору 
аматорське мистецтво плекають п'ять дорослих 
колективів, які мають звання «Народний». 

Місто виконало доручення мешканців Святошинського 
району та представників спортивних команд, які 
неодноразово звертали увагу на нагальну потребу 
відновлення технічного стану стадіону «Темп», що на 
вул. Генерала Вітрука, 10.

Цього року капітальний ремонт «Темпу» розпочався.



БЛАГОУСТРІЙ РАЙОНУ
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Транспортна розв'язка на перетині бульвару Академіка Вернадського – вулиці Академіка Єфремова з проспектом 
Академіка Палладіна має невздовзі стати сучасним комфортним транспортним і пересадковим вузлом. 

ТРАНСПОРТНА РОЗВ’ЯЗКА

Місто виконало доручення мешканців Святошинського 
району та представників спортивних команд, які 
неодноразово звертали увагу на нагальну потребу 
відновлення технічного стану стадіону «Темп», що на 
вул. Генерала Вітрука, 10.

Цього року капітальний ремонт «Темпу» розпочався.

Фінансування проектних та будівельних робіт 
здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. 
Комунальне підприємство «Київавтодор» визначено 
Замовником проектування та виконання робіт.

«Оптимізувати рух проспектом 
Ак. Палладіна для автомобілістів, 
прибрати хаотичне паркування на 
узбіччах дороги, створити логічний 
комфортний вузол пересадки між 
станцією метро та приміськими 
маршрутками, прибрати незаконні 
МАФи та не санкціоновану торгівлю 
— ключові завдання, які стоять 
перед нами», 

                      — Георгій Ясинський
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БЮВЕТ

БУЛЬВАР АК. ВЕРНАДСЬКОГО

Довгоочікувана багаторічна мрія святошинців — капітальний ремонт 
бульвару Академіка Вернадського — завершує другу стадію з трьох:

новий асфальт 
оновлені дерева та кущі
нові лавки та урни 

на відрізку від вул. Семашка до вул. Депутатської. Ми стали на крок 
ближче до мети — оновленого, доглянутого, зручного, чистого 
бульвару Ак. Вернадського — сучасної комфортної зони відпочинку 
для нас з вами! 

На численні прохання мешканців Академмістечка у 2017 році нарешті 
запрацювала нова артезіанська свердловина за адресою: 
б-р Ак. Вернадського, 85. 
Наступного року у плані капітальний ремонт бюветного комплексу-
альтанки.

За 2015-2016 рр. Київ капітально відремонтував 76 бюветних 
комплексів та побудував 10 нових свердловин артезіанської води.

Фінансування проектних та будівельних робіт 
здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. 
Комунальне підприємство «Київавтодор» визначено 
Замовником проектування та виконання робіт.

«Оптимізувати рух проспектом 
Ак. Палладіна для автомобілістів, 
прибрати хаотичне паркування на 
узбіччах дороги, створити логічний 
комфортний вузол пересадки між 
станцією метро та приміськими 
маршрутками, прибрати незаконні 
МАФи та не санкціоновану торгівлю 
— ключові завдання, які стоять 
перед нами», 

                      — Георгій Ясинський
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ДОБУДОВА ДОВГОБУДУ НА СВЯТОШИНСЬКІЙ ПЛОЩІ

  Завдяки ефективній взаємодії громади та міської влади, вирішилася проблема 8-річного довгобуду у 
Святошинському районі — всі 120 зневірених інвесторів МЖК «Академмістечко» (пл. Святошинська, 1) отримають 
свої «вистраждані» квартири вже до кінця наступного року. За активного сприяння депутата Київради Георгія 
Ясинського та народного депутата України Володимира Ар'єва для завершення довгобуду залучено інвестора — 
Українську державну будівельну корпорацію «Укрбуд». У планах «Укрбуду» не тільки завершення робіт за 
оновленим проектом до кінця 2018 року, а й подальший розвиток мікрорайону, благоустрій навколишньої 
території, прокладання нових комунальних мереж та інженерних комунікацій.
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б-р Ак. Вернадського, 59 - 
вул. Ак. Доброхотова, 2, 4 б-р Ак. Вернадського, 81, 85 вул. Семашка, 8, 8-А, 10

вул. Чорнобильська, 3б-р Ак. Вернадського, 63-А, 71-А

НОВІ СКВЕРИ

Наша мета:
– зберегти зелені зони, 
– захистити від незаконної забудови та самовільного встановлення МАФів, 
– забезпечити належний професійний догляд за зеленими насадженнями та
– здійснити благоустрій територій, перетворити на місця дозвілля та відпочинку.

Цього року ми створили 5 нових 
скверів для Святошинців!
Відповідні рішення про надання 
статусу скверу зазначеним 
земельним ділянкам, згідно 
поданим мною проектам, були 
прийняті цього року на 
пленарному засіданні Київради.
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ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ

З якими питаннями зверталися мешканці Академмістечка 
до моєї громадської приймальні у 2017 році:

     Як ваш представник і захисник інтересів територіальної громади, з дня відкриття першої сесії Київської міської 
ради поточного скликання докладаю максимальних зусиль, щоб почути думку кожного. Двері моєї громадської 
приймальні відчинені з понеділка по п’ятницю, моя онлайн приймальня в соціальних мережах працює щодня. І 
щодня ми отримуємо та опрацьовуємо звернення, пропозиції, заяви і скарги, підтримуємо у вирішенні нагальних 
проблем та разом з вами знаходимо результативні відповіді на часто непрості запитання.

житлово-комунальне господарство

благоустрій

юридичні консультації

матеріальна допомога

інше

забезпечення житлом

земельні питання

42%

23%

10%

5%

2%

2%

1%
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КОНТАКТИ ГРОМАДСЬКОЇ ПРИЙМАЛЬНІ

Громадська приймальня Георгія Ясинського:

03115, м. Київ, вул. М. Краснова, буд. 8

Телефонуйте за номером:

(044) 229-88-88

Долучайтеся у мережі:

www.facebook.com/yasinskiy.georgiy

Електронна пошта:

yasinskiy.georgiy@gmail.com




