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Галайчук Ігор Васильович
Обраний по виборчому округу №7 у Голосіївському районі м.Києва  Депутат Київради від «ВО «Батьківщина»

Заступник голови постійної комісії з питань транспорту зв´язку та реклами

Щорічний звіт депутата Київради від 
«ВО «Батьківщина» Ігоря Галайчука

Шановні друзі!
  Ось і промайнув ще один рік відтоді, як Ви доручили мені представляти наш мікрорайон 
Теремки-2 у Київраді. Нашій команді вдалося зробити багато корисного, але й залишилось 

чимало невирішених проблем, які  за різними обставинами ми не встигли довести до 
переможного кінця. Але, я буду робити все від мене залежне, щоби вирішити їх якомога 

швидше та продуктивніше для нашого міста та нашого мікрорайону у наступному році.
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Подаровано 1 000 великодніх пасочок для 
малозабезпечених мешканців та ветеранів 
на свято Великодня;

Проведено Святкування  міжнародного 
дня захисту дітей (сквер на Якубовського). 
Понад 350 дітей отримали подарунки; 

Проведено часткове асфальтування 
дороги  по вулиці Лятошинського;

Проведено капітальний ремонт між 
квартальних проїздів та тротуарів по 
вул. Лятошинського 8; 8А; 26Б; Касіяна 
6;Лятошинського 2;4;

Проведено капітальний ремонт сходових 
клітин під´їздів у будинках по вул. Луценка 9 ; 
9А; Смолича 4; Лятошинського 22;

Подаровано 380 шкільних наборів  для 
першокласників шкіл № 220,227,260 до дня 
знань;

За співпрацею з Управлінням праці та 
соціального захисту населення Голосіївської 
РДА , на виконання міської цільової програми 
«Турбота. Назустріч киянам» надано  1500 
продуктових наборів для малозабезпечених 
мешканців мікрорайону;

Встановлено новорічну ялинку у сквері по 
вул. Якубовського;

Присутність на 
пленарних засіданнях 
ради та на засіданнях 
постійної комісії

Надано матеріальну 
допомогу 

Проведено  особистих 
прийомів громадян

Проведено  виїзних 
прийомів громадян 

Знаходяться на 
розгляді

Надано юридичних 
консультацій

Не вирішено позитивно

Надано консультацій 
по телефону

Надіслано депутатських 
звернень у різні 
державні установи

Вирішено позитивноНадійшло письмових 
звернень громадян

Колективних звернень

100% 698 
чол.
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Робота в Київраді та комісії:
За сприяння фракції «ВО «Батьківщина» знижено розмір орендної плати за земельні ділянки комунальної 

власності територіальної громади міста Києва у розмірі 0,1%.
Вирішено питання про надання в аренду земельної ділянки ГБК «Теремок-2» для експлуатації та 

обслуговування гаражів по вулиці Д. Луценка16. 

Робота на окрузі:

За мого сприяння:
У будинку по вул. Лятошинського 22 

встановлено нові енергозберігаючі пластикові 
двері;

Встановлено нові дитячі майданчики 
по вул.Д.Луценка 9; Лятошинського 22; 
Смолича 6А; 6В; За ініціативи членів ОСН 
(Голова Нікітенко В.Ю.) по вул. Касіяна 6Б 
встановлено новий дитячий майданчик; 

Відремонтовано спортивні майданчики по 
вул. Д. Луценка 5; Смолича 6В; 

Проведено роботи з кронування дерев у 
мікрорайоні;

Завезено 90 тон чорнозему та 60 тон піску 
для прибудинкових територій мешканців та 
дитячих майданчиків; 
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Ігоре Васильовичу добрий день і 
перше питання про те, чи задоволені ви 
своєю роботою в минулому році?

- Доброго дня. Я б сказав, що не просто 
задоволений, а дуже задоволений. Це 
четвертий  рік моєї депутатської діяльності, 
та для мене було важливо не впасти в бруд 
обличчям і довести усім моїм виборцям,  
що депутат, це не просто значок на лацкані 
піджака і популізм, а важка праця. 

Напевно, мені було складніше ніж багатьом 
моїм колегам, адже я тут народився і виріс. 
Мене знають багато людей, в мене на моєму 
окрузі величезна кількість друзів і знайомих. 
І зустрічаємося ми з ними не тільки на 
депутатських прийомах, а в повсякденному 
житті, на вулиці, в кафе, в магазинах. І кожен 
з них має право задати мені пряме запитання: 
- а що ти зробив для нашого мікрорайону? 
Мені важливо, щоб я міг чесно відповісти на 
такі питання і показати справи, а не просто 
гасла, що колись ми можливо щось зробимо. 
І для мене найбільша нагорода полягає 

Ми працюємо далі! Дякую за підтримку!

в тому, що люди на вулицях підходять і 
дякують за ту роботу, яка була  зроблена. 
Так що я  задоволений результатами 
роботи моєї команди. Але тим не менше, як 
максималіст, я хочу завжди зробити більше 
ніж було зроблено. 

Тому я розумію, що в 2020 році треба 
буде зробити ще більше, і можу вам сказати, 
що я хочу отримати ще більше задоволення 
від того, що наш мікрорайон та місто 
продовжують розвиватися та розквітати.

Спасибі за відповідь. А було зроблено 
щось глобальне в минулому році, чим 
ви особливо пишаєтесь?

- Ви знаєте, я не знаю, що в вашому 
розумінні «глобальне». Наприклад, ремонт 
під’їздів в будинках, яким уже багато років, 
це глобальне чи ні? 

Хтось скаже що ні, а для мешканців таких 
будинків, в яких ремонт не робили понад 50 

років - це глобальна подія. Або заміна старих 
вікон в під’їздах на нові металопластикові - 
це глобально чи ні? Для мешканців іншого 
мікрорайону це не глобально і не цікаво, а 
для кожного мешканця такого під’їзду - це 
не просто глобально, але і дуже актуально в 
зв’язку з новими цінами на тепло, не кажучи вже 
про естетичний вигляд будинку. Так що можу 
сказати, що ми не прагнемо до глобалізму. 
Проблема в тому, що глобалізм часто веде 
до популізму, а ті, хто мене знає, можуть 
точно сказати, що популістом я ніколи не був 
і не буду. Тому мене не хвилює піар, популізм 
або глобалізм. Але мене дуже цікавить 
кожен маленький крок для поліпшення 
життя наших людей. Будь-яка матеріальна 
допомога для малозабезпечених, будь-
який ремонт, будь-яке будівництво сучасних 
дитячих майданчиків, будь-яка заміна навіть 
простих дверей в будинках - для мене дуже 
важливі і відповідальні речі. Чим відверто 
можу пишатися, то це  результатом майже 

3 річної боротьби разом з активістами та 
мешканцями мікрорайону за новий Сквер по 
вулиці Якубовського 2 Г. 

У перший рік моєї каденції на посаді 
депутата Київради я пообіцяв мешканцям 
прилеглих будинків, що зроблю все можливе 
для того,щоби на місці майбутнього Скверу 
не було ніяких забудов. Три роки! І наразі, 
ви можете споглядати,як будується новий 
Сквер на радість нашим мешканцям. Так що 
зроблено було багато, і люди це бачать, але 
хочеться зробити ще більше, і саме цим ми і 
будемо займатися в 2020 році.

- Ігоре Васильовичу, розкажіть трохи 
про свою команду, адже напевно не ви 
один несете все це навантаження?

- Я вам можу відразу сказати, що коли 
вирішив йти в депутати Київської ради 
я навіть припустити не міг скільки часу і 
сил забирає ця діяльність. Ми, депутати 
місцевих рад, не отримуємо зарплату за 
свою роботу. Це громадська діяльність 
для нас. Додаткове навантаження. Тому 
звичайно одному впоратися неможливо. Що 
я можу сказати про мою команду, напевно 
найголовніший мій помічник-це моя дружина 
Марія і мої діти. Завдяки їм я можу працювати 
і працювати. Дуже часто буває, що за день 
проходить безліч зустрічей, підготовка до 
сесії, мої депутатські прийоми та багато 
іншого. Так що без підтримки сім’ї я б точно 
не був такий ефективний в роботі, як зараз. 

За співпрацею з ГО «Червоний хрест» 
проведено 4 заходи «День Здоров’я на 
Теремках». 672 мешканці мікрорайону 
отримали консультації лікарів,щодо вмісту 
цукру в крові, тиску, перевірили зір та 
отримали консультацію офтальмолога,після 
якої, більшість відвідувачів безкоштовно 
отримали окуляри. Мешканцям,які не в змозі 
самостійно пересуватись та мають проблеми 
опорно – рухового апарату,  подаровано 
інвалідні візки.

Для активістів та малозабезпечених 
мешканців мікрорайону Теремки 2 
влаштовано прогулянки на теплоході по 
Дніпру;

Встановлено лавочки на території   школи 
№260  по вул. Якубовского 7Б;

Тривають роботи по розбудові  Скверу на 
ділянці по вул. Якубовського 2 Г;

Пропонуємо вашій увазі коротке інтерв’ю з депутатом Київської 
міської ради від партії «Батьківщина» Ігорем Галайчуком. Основна тема 

нашої розмови - плани на 2020 рік.


