РІЧНИЙ ЗВІТ 2017

ВІКТОРІЯ МУХА

депутат Київської міської ради
(Святошинський район, округ №94),
Голова постійної комісії з питань культури,
туризму та інформаційної політики

ЗМІНЮЄМО КИЇВ РАЗОМ!
Дорогі кияни!
Протягом 2017 року команда
Київського міського голови Віталія
Кличка
продовжила
роботу
з розвитку столиці за такими
основними напрямками: освіта,
інфраструктура,
соціальна
сфера, культура та екологія.
Нам вдалося прийняти чимало
важливих рішень і програм,
реалізація яких привнесла позитивні трансформації у кожен
район
столиці.
Реальними
справами змінюємо наше місто!
Зокрема,
задля
комфорту
мешканців Новобіличів у мікрорайоні були проведені роботи
з оновлення житлового фонду, в тому числі здійснено енергоефективні заходи, встановлено
дитячі та спортивні майданчики. Зміни відбулися і у кожній школі та садочку на Новобіличах.
Багато чого з задуманого вже реалізовано, але й на цей рік вже підготували плани і готові до їх
втілення!
Вдячна нашій дружній команді за плідну роботу. Дякую всім небайдужим та активним киянам
за те, що не залишаєтесь осторонь, за ініціативи та підтримку, за конструктивну критику.
Продовжуємо працювати, щоб розвиток нашого рідного міста Києва не припинявся!

Вікторія Муха
депутат Київської міської ради,
Голова постійної Комісії з питань культури,
туризму та інформаційної політики
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1925

1183

41

272

усних
звернень
опрацьовано

особистий прийом
громадян та зустрічей
проведено

24

засідання Комісії
проведено
2

письмових
звернень
опрацьовано

мешканцям надано
юридичні консультації

347

питань розглянуто
на засіданнях
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986

депутатських
звернень
направлено

31 з 32

пленарних засідань Київради
відвідано

*відсутність у зв’язку з перебуванням у відрядженні

100%

відвідуваність
засідань Комісії

РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ
Представницьким органом місцевого самоврядування міста Києва є виборний
орган — Київська міська рада, яка складається з депутатів Київради і, відповідно до
законів України, наділена правом представляти інтереси територіальної громади
міста і приймати від її імені рішення

12
проектів рішень
подано на розгляд Київської
міської ради, автором
(співавтором) яких
є Вікторія Муха

9
проектів
прийняті як
рішення
Київради

3знаходяться
проекти
на розгляді
в Київраді

32

пленарних засідання
Київської міської
ради проведено

31 з 32

пленарних засідань
Київради відвідано

*відсутність у зв’язку з перебуванням у відрядженні

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ,
АВТОРОМ (СПІВАВТОРОМ) ЯКИХ Є ВІКТОРІЯ МУХА
Рішення
Київської
міської
ради
№1071/2075 «Про перейменування Київського національного музею російського мистецтва» (мета: дозволити
здійснити організаційно-правові заходи з
перейменування Київського національного музею російського мистецтва у Національний музей «Київська картинна галерея» (скорочена назва — Київська національна картинна галерея).
Рішення
Київської
міської
ради
№1052/4059 «Про відзначення на території Києва пам’ятних дат та ювілеїв
у 2018 році» (мета: встановити перелік пам’ятних дат та ювілеїв, які будуть
офіційно відзначені в місті Києві у 2018
році, що дозволить консолідувати киян та
покращувати їх обізнаність в історії міста).

Рішення Київської міської ради №713/3720 «Про
проведення конкурсу для відбору кандидатів на
заміщення вакантних посад керівників засобів
масової інформації Київської міської ради» (мета:
забезбечити проведення відкритого та прозорого конкурсного відбору на заміщення вакантних
посад директорів радіостанції «Голос Києва» та
телекомпанії «Київ»).
Рішення Київської міської ради №556/3563
«Про надання згоди на безоплатне прийняття
до комунальної власності територіальної громади міста Києва будівель, цілісних майнових
комплексів закладів культури, науки, фізичної
культури та спорту» (мета: ініціювати питання
передачі з державної у комунальну власність
важливих для міста Києва об’єктів, а саме: Гостинного двору, Будинку Сікорського, Національного
цирку та Палацу спорту з метою їх збереження та
використання за цільовим призначенням).

Рішення №718/2880 «Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України
стосовно необхідності прийняття Закону України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи
про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими
явищами» (мета: прискорити ратифікацію відповідної міжнародної конвенції, яка впроваджує
комплексний підхід до боротьби з насильством щодо жінок і домашнім насильством та суттєво
доповнює існуючі інструменти, пропонує нові визначення термінів, посилює захист від
дискримінації за ґендерною ознакою)
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РІШЕННЯ І ПРОЕКТИ РІШЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ,
АВТОРОМ (СПІВАВТОРОМ) ЯКИХ Є ВІКТОРІЯ МУХА
Рішення Київської міської ради №499/3506
«Про
перейменування
деяких
театральновидовищних закладів культури комунальної
власності територіальної громади міста Києва»
(мета: привести у відповідність назви театральновидовищних закладів у зв’язку з присвоєнням їм
Міністерством культури України почесного статусу
академічного, що відбулося за сприяння Комісії з
питань культури, туризму та інформаційної політики)
Рішення Київської міської ради №498/3505 «Про
внесення змін до рішення Київської міської ради від
22 червня 2017 року №611/2773 «Про реорганізацію
комунального підприємства виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Кінотеатр «Екран» (мета: виправити
технічну помилку в раніше прийнятому рішенні)
Рішення №427/2649 «Про звернення Київської
міської ради до Кабінету Міністрів України щодо
внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів
України «Деякі питання оплати праці працівників
культури» від 03.04.2006 р.№413» (мета:
покращити умови оплати праці в п’яти комунальних
музеях м. Києва, що мають статус «національних»,
зрівнявши їх з відповідними закладами державної
форми власності)
Рішення №294/2516 «Про звернення Київської
міської ради до Міністерства культури України
щодо надання Театрально-видовищному закладу
культури «Київський експериментальний театр
«Золоті ворота» статусу академічного» (направлення
відповідного клопотання від Київської міської ради
Міністерству культури України дозволило швидко
прийняти рішення про присвоєння комунальному
театру «Золоті ворота» почесного статусу академічного)
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Проект рішення Київської міської ради
№3013 «Про деякі питання земельних
ділянок парків культури та відпочинку
територіальної громади міста Києва»
(мета: вирішити питання відведення
земельних ділянок під парками культури
і відпочинку, які є комунальними закладами культури, що, в свою чергу, дозволить чітко визначити межі парків та
унеможливить передачу земельних ділянок будь-яким іншим користувачам)
Проект рішення Київської міської
ради №2978 «Про перейменування
комунального закладу «Театральновидовищний заклад культури «Театр
«Київ Модерн-балет» (мета: привести
у відповідність назву театру у зв’язку
з присвоєнням йому Міністерством
культури України почесного статусу
академічного, що відбулося за сприяння
Комісії з питань культури, туризму та
інформаційної політики)
Проект рішення Київської міської
ради №2467 «Про забезпечення
дотримання законодавства в сфері
охорони культурної спадщини на
території міста Києва та затвердження
Порядку державного управління у
сфері охорони культурної спадщини
у місті Києві» (мета: врегулювати
питання здійснення перевірок, оглядів
пам’яток культури та накладення
штрафних санкцій органом охорони
культурної спадщини з метою збереження історичного вигляду міста)

РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

24

засідання Комісії
проведено

100%

347
питань
розглянуто на

відвідуваність
засідань Комісії

засіданнях Комісії

На посаді Голови Комісії Вікторія Муха ініціювала/підтримала/
вирішення таких важливих загальноміських питань:

створення Управління туризму та
промоцій як окремої
структурної одиниці
Київської міської державної адміністрації

створення Департаменту
охорони культурної спадщини як окремої структурної одиниці Київської
міської державної адміністрації

організація та підготовка проведення у
2017 році Пісенного
конкурсу Євробачення – 2017 в місті Києві

виділення коштів з
міського бюджету на
проведення 10-го ювілейного фестивалю
сучасного мистецтва
ГОГОЛЬfest

запуск пілотного проекту модернізації комунальних бібліотек міста
та перетворення їх на
інформаційно-культурні
центри «Biblioteka HUB»
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РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ
ПІДТРИМКА ІНСТИТУТІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ В МІСТІ КИЄВІ
Електронні петиції, що надійшли до Київської міської ради та знаходяться на
розгляді постійної комісії з питань культури, туризму та інформаційної політики
«Унеможливити знищення історичних пам’яток в місті Києві» (10628 підписів)
За результатами розгляду Комісія ухвалила: надати Київському міському голові висновки
і рекомендації для забезпечення виконання вимог, викладених у зазначеній петиції, а саме:
• створити окремий структурний підрозділ —
Департамент охорони культурної спадщини;
• затвердити положення про громадських
інспекторів з охорони культурної спадщини з
можливістю залучення волонтерського руху
в пам’яткоохоронній сфері та висвітлення
їхньої роботи на муніципальному сайті;
• створити цільовий фонд фінансування
охорони культурної спадщини, який би, в тому
числі, поповнювався за рахунок надходжень
від штрафних санкцій за порушення правил використання об’єктів культурної спадщини, а також платежів за користування
(володіння) об’єктами культурної спадщини,
земельними ділянками історико-культурного
призначення, розміщення реклами на/в
таких об’єктах тощо;
• створити службу ведення моніторингу
Історико-архітектурного опорного плану
«Повернути
історичний
вигляд
Андріївському узвозу, який є загальним
спадком всього Українського народу.
Знести новий фасад театру та зобов’язати
повернути історичний вигляд будинку»
(10416 підписів)
За результатами розгляду Комісія ухвалила:
підтримати створення Робочої групи із врегулювання ситуації, що сталася навколо реконструкції Театру на Подолі.

Довідково
Електронна петиція — це сервіс для
громадян, який дає можливість донести
свої ініціативи до Київської міської ради. У разі
отримання 10000 підписів протягом 90 днів Ваші
ініціативи будуть розглянуті відповідальними
особами, за можливості виконані та надана
6

та міського реєстру об’єктів культурної
спадщини при Київському науково-методичному центрі по охороні, реставрації та
використанню пам’яток історії, культури і
заповідних територій, наділивши останній
відповідними повноваженнями та передбачивши для цього відповідне фінансування;
• створити офіційний муніципальний сайт
з метою висвітлення на ньому актуальної
інформації для громадської спільноти
міста Києва стосовно нерухомих об’єктів
культурної спадщини Києва і службу
ведення такого сайту при Київському
науково-методичному центрі по охороні,
реставрації та використанню пам’яток історії,
культури і заповідних територій, наділивши
останній відповідними повноваженнями
та передбачивши для цього відповідне
фінансування.

«Просимо врятувати безцінні історичні
артефакти та археологічні розкопки на
Поштовій площі!» (13284 підписів)
За результатами розгляду Комісія ухвалила:
повідомити апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) про те, що Комісія підтримує
положення електронної петиції «Просимо
врятувати безцінні історичні артефакти та
археологічні розкопки на Поштовій площі!»
(автор: Галімов Акім Альфадович) №6129.

офіційна відповідь. Положення про порядок
подання та розгляду електронних петицій,
розпорядження «Про організаційно-правові
заходи щодо реалізації порушених у підтриманих
електронних петиціях питань у виконавчому
органі Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації)».
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РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ В СВЯТОШИНІ
ПОВЕРНУТИ КІНОТЕАТР
БІБЛІОТЕКА «СВІЧАДО» — СУЧАСНИЙ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР «МОЛОДІЖНИЙ»
У ВЛАСНІСТЬ
У Святошині кардинальні зміни відбуваються у ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
Центральній
районній ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА!
бібліотеці «Свічадо», що
знаходиться за адресою:
б-р Ромена Роллана, 13в.
Перетворення проходять
у рамках пілотного проекту з оновлення трьох
столичних бібліотек, що
стартував за ініціативи
Департаменту
культури
КМДА та підтримки Вікторії
Мухи, Голови постійної комісії Київради з питань культури,
туризму та інформаційної політики.
Суть проекту в тому, щоб заклад став інтелектуальним,
культурним та дозвіллевим центром. У приміщенні «Свічадо»
проектом передбачені зовнішній та внутрішній капітальні
ремонти, які включають дизайнерське оформлення, відповідне меблювання, технічне оснащення та зонування
бібліотечного простору (у закладі будуть створені окремі
простори для читання та змістовного відпочинку). Та, що
найважливіше, сучасний дизайн вдало поєднають з новітніми
технологіями: комп’ютерна техніка, відкритий доступ до
літератури та електронних носіїв, вільний доступ до мережі
Інтернет. Після всіх змін бібліотека стане безбар’єрною: вхідну
групу закладу облаштують пандусом, а всередині — створять
спеціальні місця для людей з особливими потребами та
закуплять книги, написані шрифтом Брайля.

ОНОВЛЕННЯ ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ
«СВЯТОШИН»

РЕМОНТ КІНОТЕАТРУ
«ЛЕЙПЦІГ»

У 2017 році було оновлено єдину в районі концертну
залу на майже півтисячі місць ЦК «Святошин» (просп.
Перемоги, 112), яка не ремонтувалася багато років. Зокрема, було реконструйовано концертну залу, фойє та технічні
приміщення. Першими новеньку залу випробували дітлахи
Святошина. За пітримки народного депутата України
Олександра Третьякова та голови Святошинської РДА
Володимира Каретка 17,5 тисяч учнів молодших класів
відвідали цикл новорічно-різдвяних вистав.

За підтримки Вікторії Мухи,
Голови профільної комісії Київради, у
єдиному кінотеатрі Святошинського
району — «Лейпціг» (просп. Леся
Курбаса, 8) — розпочато капітальний
ремонт та утеплення фасаду. Наразі
замінено 548 крісел для Червоного
залу кінотеатру. Тож переглядати
кіно-новинки стало комфортно, тепло
та зручно!
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РОБОТА НА НОВОБІЛИЧАХ. ЖКГ
Вже декілька років поспіль Вікторія Муха добивається збільшення фінансування з
міського бюджету на потреби мешканців Новобіличів. Завдяки планомірній роботі
депутата Київради вдалося досягти значних позитивних змін у мікрорайоні
Ремонт об’єктів житлово-комунальної інфраструктури відповідно до Програми
економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік
(коштом міського бюджету):

12

у
будинках
замінено вікна
у під’їздах

3

у
будинках
проведено капітальний ремонт
покрівель

5 інше

6

у
будинках
проведено капітальний ремонт
інженерних
мереж

5
дитячих та
спортивних
майданчиків
облаштовано

(заміна ліфтів, ремонт електрощитових,
ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових
територій, заміна поштових скриньок)

Встановлення дитячих
майданчиків:
• вул. Генерала Наумова, 41
• вул. Академіка Булаховського, 5в, г
• вул. Генерала Наумова, 31

Встановлення спортивних майданчиків:
• вул. Підлісна, 2
• вул. Академіка Булаховського, 30
Капітальний ремонт покрівель:
• вул. Академіка Булаховського, 30а
• вул. Академіка Булаховського, 32
• вул. Генерала Наумова, 37а
Капітальний ремонт електрощитових:
• вул. Клавдіївська, 36

8

Заміна вікон у під’їздах:
• вул. Генерала Наумова, 23
• вул. Генерала Наумова, 23а
• вул. Генерала Наумова, 23в
• вул. Генерала Наумова, 25
• вул. Генерала Наумова, 27
• вул. Генерала Наумова, 37
• вул. Генерала Наумова, 41
• вул. Бахмацька, 18
• вул. Академіка Булаховського, 28
• вул. Академіка Булаховського, 28б
• вул. Академіка Булаховського, 28в
• вул. Академіка Булаховського, 28г
Капітальний ремонт інженерних
мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація):
• вул. Академіка Булаховського, 28
• вул. Академіка Булаховського, 34
• вул. Академіка Булаховського, 34а
• вул. Академіка Булаховського, 36
• вул. Генерала Наумова, 19
• вул. Генерала Наумова, 39

Заміна поштових скриньок:
• вул. Академіка Булаховського, 30б

Капітальний ремонт міжквартальних
проїздів та прибудинкових територій
житлової забудови:
• вул. Академіка Булаховського, 22-24

Заміна ліфтів:
• вул. Генерала Наумова, 23а (1 під’їзд)

Ремонт козирків над вхідними
групами:
• вул. Клавдіївська, 36
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РОБОТА НА НОВОБІЛИЧАХ. ОСВІТА
Освіта — один із пріоритетних напрямків роботи Вікторії Мухи на Новобіличах.
Депутат Київради приділяє значну увагу покращенню стану навчальних закладів,
створенню гідних умов для навчання та розвитку дітей у мікрорайоні
Капітальний ремонт
та утеплення фасадів:
• дитячий садок №587 (вул. Академіка
Булаховського, 32а)
• дитячий садок №615 (вул. Академіка
Булаховського, 38а)
• школа №72 (вул. Генерала Наумова, 35а)
частково
• школа №162 (вул. Рахманінова, 47)
частково
• школа №230 утеплення спортивного залу
(вул. Генерала Наумова, 35б)
Капітальний ремонт інженерних мереж
(ХВП, ГВП, ЦО, каналізація):
• дитячий садок №587 (вул. Академіка
Булаховського, 32а)
Капітальний ремонт місць загального
користування:
• дитячий садок №615 у першій, шостій,
сьомій, восьмій групах (вул. Академіка
Булаховського, 38а)
• школа №72 на першому поверсі
(вул. Генерала Наумова, 35а)

відремонтований фасад
дитячого садка №565

Капітальний ремонт
електрощитових:
• дитячий садок №587
(вул. Академіка Булаховського, 32а)
• дитячий садок №789
(вул. Підлісна, 4)
Капітальний ремонт
електромереж харчоблоку:
• дитячий садок №615
(вул. Академіка Булаховського, 38а)
Капітальний ремонт басейну
та вентиляційної системи:
• школа №162 (вул. Рахманінова, 47)
Капітальний ремонт
шкільного стадіону:
• школа №72 (вул. Генерала
Наумова, 35а)
Капітальний ремонт покрівлі:
• школа №162 (вул. Рахманінова, 47)

оновлений стадіон
школи №72
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РОБОТА НА НОВОБІЛИЧАХ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕПУТАТСЬКОГО ФОНДУ
ДИТЯЧИЙ САДОК №587

70 кв.м
лінолеум

дитячий диван
та крісла

2 шт.

ігрові дитячі
кухні
ігровий дитячий
паркінг

27 шт.

ліжка дитячі

1

мікрофонна
радіосистема

придбана для
Ново-Білицького
психоневрологічного інтернату
для чоловіків

ДИТЯЧИЙ САДОК №789

38 кв.м
лінолеум

45 шт.
ліжка
дитячі

7 шт.

ліжка дитячі
триярусні

14 шт.
шафи
дитячі

ДИТЯЧИЙ САДОК №615

ДИТЯЧИЙ САДОК №565

170 кв.м

70 кв.м

20 шт.

50 шт.

лінолеум

матраци
дитячі

20 шт.
подушки

лінолеум

стільці дитячі

7

ігрові дитячі
(кухня,
шт. набори
медичний куток, перукарня, магазин, стінка дитяча)

6 шт.

5 шт.

6 шт.

11 шт.

вішалки для
рушників
лави для
роздягальні

161

пенсіонер та
малозабезпечені особи
отримали
матеріальну
допомогу

ШКОЛА №72

75 кв.м
лінолеум

ШКОЛА №162

30 шт.

ремкомплектів
до стільців

ШКОЛА №230

55 кв.м
лінолеум
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вішалки для
рушників

лави для
роздягальні

ДОДАТКОВО

1445 шт.

подарунків до новорічних свят придбано для
вихованців садочків
№565, №567, №587,
№615, №789

360

першачків

шкіл №55, №72, №230,
№162 отримали набори для творчості до
нового навчального
року

20 шт.

паркових лав придбано для встановлення біля житлових
будинків та зон
відпочинку на масиві
Новобіличі

ПІДТРИМКА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
За сприяння депутата Київради Вікторії Мухи за рахунок бюджетних коштів міста
Києва Святошинською РДА закуплено меблі для навчальних закладів освіти:
ДИТЯЧИЙ САДОК №789
• ліжка одномісні
• ліжка триярусні
• шафи тримісні для
роздягання
• стінки ігрові дитячі
• стільці дитячі
• стіл «Ромашка»
• матраци
• стіл-парта
• шафа для посібників

ДИТЯЧИЙ САДОК №615
• ліжка одномісні
• стіл «Квіточка»
шестимісний

Сучасному футбольному
полю бути!
Дбаємо і про те, щоб діти не
лише навчалися в належних
умовах, а й мали місця,
де
можуть
повноцінно
розвиватися фізично. Наразі триває реконструкція
стадіону, що знаходиться
одразу між двома навчальними закладами №72 (вул.
Генерала Наумова,
35а
та №230 (вул. Генерала
Наумова, 35б). Сучасний
шкільний стадіон — результат командної роботи. Так,
за поданням Вікторії Мухи
з бюджету столиці було
виділено 1,9 млн грн на
проведення робіт. Також
1 млн грн було спрямовано
з державного бюджету у
вигляді цільової субвенції
народного депутата Володимира Ар’єва.

ДИТЯЧИЙ САДОК №587
• шафи для роздягання
• лава для роздягання
• стіл
• ліжка триярусні
• стінки дитячі
• шафа для посібників
• стілець

ДИТЯЧИЙ САДОК №565
• ліжка одномісні
• ліжка триярусні
• стінки ігрові дитячі
• стільці дитячі
• столи «Квіточка»
шестимісні
• матраци, покривала,
подушки
• стіл-парта
• шафа для посібників

ШКОЛА №72

• комплект меблів для
початкової школи
• посуд
• лави для сидіння

ШКОЛА №162

• комплект меблів для
початкової школи
• шафи тримісні
• лави для сидіння у
роздягальню басейну
• гардеробні стінки

ШКОЛА №230

• обідні столи та лави
для їдальні
• лави для сидіння
• комплект меблів для
початкової школи
• водонагрівач
• морозильна камера
• м’ясорубка
• комп’ютери

Під час інспекції нового футбольного поля
між школами №№72 та 230

У садочках має бути комфортно та затишно!
З останніх масштабних перетворень хотілося б виділити дошкільні навчальні заклади №587 (вул.
Академіка Булаховського, 32а) та №615 (вул. Академіка Булаховського, 38а). За поданням
Вікторії Мухи протягом 2017-2018 років відповідно до Комплексної цільової програми підвищення
енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020
роки, було передбачено утеплення фасадів, реконструкція цоколю та підмостку, ремонт східців, а
також фаобування фасадів закладів у яскраві кольори.
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ОСОБИСТЕ СПІЛКУВАННЯ
Протягом року депутат Київради Вікторія Муха провела 41 особистий прийом та
зустрічі з громадянами, під час яких обговорювалися питання проведення ремонтів
житлово-комунального сектору, благоустрою територій, соціальної підтримки
людей із особливими потребами, організації дозвілля дітей тощо

1925
41

усних
звернень
опрацьовано

особистий прийом
громадян та зустрічі
проведено

1183

письмових
звернень
опрацьовано

284

мешканця
отримали
матеріальну
допомогу

986

депутатських
звернень
направлено

272

мешканцям
надано
юридичні
консультації

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
У спільній громадській приймальні народного депутата України Олександра
Третьякова та депутата Київради Вікторії Мухи мешканці мікрорайону Новобіличі
Святошинського району мають змогу отримати безкоштовну консультацію юриста.
Серед питань, що турбують громадян, — оформлення спадщини, житлові питання,
виплата аліментів, питання житлово-комунального характеру та інші

Кожен, хто цього потребує,
може отримати безкоштовну
кваліфіковану первинну
юридичну допомогу.
Прийом фахівцями проводиться
за попереднім записом у
громадській приймальні

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ

адреса: вул. Академіка Булаховського, 5д
телефон: (044) 22762 46
e-mail: 2276246@gmail.com
графік роботи: пн–пт (10:00–18:00)

