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ІГОР ГАЛАЙЧУК

Звіт перед громадою за 12 місяців
депутатської діяльності

ГРУДЕНЬ 2016

Шановні друзі!
Щиро вітаю Вас з Новим роком
та Різдвом Христовим!
Нехай Ваші серця будуть зігріті любов’ю і теплом,
домівки повняться добром,
радістю та Божим благословінням!
Бажаю щоб Різдвяна зоря запалила
у Ваших серцях вогонь віри та любові,
надії та невичерпної енергії !

Щиро Ваш депутат Київради

Ігор Галайчук

3 500 маленьких Теремківчан -

вихованців шкіл № 220, 227, 260 та
дитячих садочків
№ 150, 196, 640, 641, 642, 667
отримають смачні подаруночки до
Нового Року від «Діда Мороза»!!!

На фото: І.Галайчук, І.Рогоза, В.Даниленко, Т. Щербина
з вихованцями Дитячого
клубу «Світанок».
Відремонтована
дорога поюнацького
вул. Лятошинського
26 А

ГАЗЕТА НЕБАЙДУЖИХ КИЯН

А ще,запрошую всіх Вас зі своїми родинами
на Новорічну ялинку, яку ми встановили біля
Скверу на Якубовського (кінцева зупинка 12
тролейбуса)!
Ця
новорічна
красуня
прикрашена
іграшками,які власноруч виготовили вихованці
Дитячого юнацького клубу «Світанок».
Окрему подяку хочу висловити керівнику
клубу - Щербині Тетяні Анатоліївні та всім
діткам за таку чудову допомогу!
Щиро Ваш, Ігор Галайчук
http://www.galaychuk.com/
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ІГОР ГАЛАЙЧУК
Депутат Київської міської ради VIII скликання

Перший заступник голови постійної комісії з питань
транспорту зв’язку та реклами
член фракції «ВО «Батьківщина»

Звіт перед громадою за 12 місяців депутатської діяльності

Шановні друзі!
Перш за все хочу подякувати Вам за підтримку та довіру. Це стало для мене надзвичайно
важливою мотивацією в депутатській діяльності. Я особисто, за цей рік, провів більше
30 зустрічей з мешканцями мого виборчого округу, на яких Вами були визначені основні
пріоритети моєї діяльності у якості депутата Київради.
Саме ваші доручення та пропозиції були взяті за основу моїх депутатських звернень
та доповнень для включення до Програми соціально - економічного розвитку м. Києва та
Голосіївського району на 2017 рік.
В жодному разі не буду зупинятись на досягнутому. Переконаний,що разом ми подолаємо усі
перешкоди на шляху до процвітання нашого міста, нашого району та наших рідних Теремків 2!
Ще раз дякую Вам за підтримку!

РОБОТА У КИЇВРАДІ
•
•
•
•

Присутність на пленарних засіданнях - 100%;
Присутність на засіданнях постійної комісії - 100%;
Знижено податок на землю для ЖБК та ОСББ з 3% до 1%;
Виділено кошти у розмірі 8 300грн. на кожну ЖБК та
ОСББ мікрорайону Теремки 2 для освітлення місць
загального користування.

ЗА МОГО СПРИЯННЯ
• Виділено кошти на заміну покриття футбольного стадиону ДЮСШ
№ 15;
• Відкрито дитячий спортивний майданчик біля школи № 227;
• На черзі відновлення спортмайданчика навпроти вул. Смолича 6В;
• Облаштовано 3 нових дитячих майданчика по вул. Лятошинського
18 А, 26 Б, 28;
• Відремонтовано спортивний дитячий майданчик по вул. Лятошинського 18;
• Здійснено ремонт під’їзду у будинку Дмитра Луценка 1Б, Смолича;
• Навпроти вул. Лятошинського 12 по маршруту 84 автобусу, встановлено криту зупинку;
• Встановлено нові вікна у школі № 227 та школі № 260;
• Проведено капітальний ремонт дороги та пішохідних тротуарів біля будинку по вул. Лятошинського 26А,
Лятошинського 28 Ямковий ремонт Лятошинського 18, 18А, Касіяна 10;
• Відремонтовано дах будинку по вул. Смолича 6, Касіяна 6Б,10, Якубовського 7 (3 підїзда);
• Проведено капітальний ремонт тепломереж по вул. Смолича 4 та 6;
• Проведено капітальний ремонт дитячої танцювальної кімнати у дитячому юнацькому клубі «Світанок»;
• На черзі, часткова заміна асфальтного покриття між квартальних проїздів по вул. Дмитра Луценка 1-5; 15;
• Ремонт даху будинку по вул. Лятошинського 18А;
• Встановлено нові вікна між сходовими клітинами у будинку по вул. Дмитра Луценка 9, 9А Якубовського 7,
Смолича 6, Касіяна 6;
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• Проведена заміна вікон та ремонт поверхів у поліклініці №2 (Якубовського 6);
• У приміщенні громадської приймальні відкрито центр обслуговування споживачів ПАТ «АК «Київводоканал» та пункт прийому використаних батарейок.

БЛАГОУСТРІЙ МІКРОРАЙОНУ
• Здійснено кронування дерев, пошкоджених омелою;
• Проведена висадка дерев по вул. Якубовського 2,
Лятошинського 26а, Смолича 6;
• По вул. Лятошинського 18 закрито «наливайку, на її місці
відкрито кіоск з продажу чистої артезіанської води;
• Закрито ломбард навпроти вулиці Лятошинського;
• По вулиці Якубовського встановлено магазин «Київхліб» з
продажу соціального хліба для соціально незахищених
мешканців нашого мікрорайону;
• Облаштування доріжок у парковій зоні Скверу на
Якубовського.

12 МІСЯЦІВ ІНТЕНСИВНОЇ РОБОТИ НА ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ №7
• Громадську приймальню відвідало 984 мешканця;
• Проведено 12 виїзних зустрічей з мешканцями;
• Проведено 20 особистих прийоми громадян;
• 2 прийоми разом з народним депутатом України – Іваном
Крулько;
• До громадської приймальні надійшло 609 звернень
громадян;
• З них письмових звернень - 138 ;
• Колективних письмових звернень - 32;
• На особистих прийомах громадян - 119;
• Усних звернень - 320;
• За розглядом звернень громадян направлено
116 депутатських звернень у різні державні установи; • Були звернення, які виходили за межі моїх
можливостей у їх вирішенні. Таких звер• Всього вирішено питань позитивно – 176;
нень - 46;
• Надано позитивних роз’яснень 278;
• Не вирішено позитивно 18.
• Знаходяться на розгляді 12;

ДЕПУТАТСЬКИЙ ФОНД ТА ВЛАСНІ КОШТИ
• Встановлено нові поштові скриньки по вул. Дмитра
Луценка 1Б, Смолича 6, Лятошинського 26 А,
Якубовського 2;
• На черзі вул. Смолича 4, Луценко 1 корп 2, Луценко
16;
• Для дитячих садків № 196; 640 та 641 закуплено дитячі стільці, спальні дитячі ковдри , дитячі шафи
для іграшок ,столи для пісочної анімації,тарілки та
інші необхідні дітям речі на загальну суму 90 тис.
грн.;
• Виділено кошти на ремонтні роботи у ДНЗ № 150.
• У дитячу бібліотеку№142 ( Лятошинського 26Г)
закуплено 30 м’яких стільців для читальної зали.
Проведено частковий ремонт поверхів;
• Для облаштування клумб та дитячих майданчиків
завезено 46 тонн піску та 54 тонни чорнозему.

• Надано матеріальну
допомогу 179
мешканцям Теремків 2.

• Постійна підтримка
дітей з особливими
можливостями
ГАЗЕТА НЕБАЙДУЖИХ КИЯН
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Феномен партії «Батьківщина» або логічне
п р о д о в ж е н н я б а г а т о р і ч н о ї р о б от и .

Ще
три роки тому, партія
«Батьківщина» займала не досить високе
місце у соціологічних опитуваннях за своїм
рейтингом. Саме таке падіння рейтингу
стало основною причиною для багатьох
«соратників та побратимів», щоб швидко
перебігти в іншу партію. Відомі лідери партії,
такі як Турчинов, Аваков та інші вирішили
в черговий раз зрадити Юлію Тимошенко
і свою партію. У той час практично всі
вважали, що партія «Батьківщина» відійшла
на звалище історії та перетворилась на
політичний утиль.
Пройшло всього три роки і тепер ми
бачимо зовсім іншу картину. Юлія Тимошенко
та партія «Батьківщина» впевнено лідирують
у всіх соціологічних опитуваннях по виборах
Президента України та Верховної Ради
України. Що ж сталося за ці кілька років і
чому «Батьківщина» на чолі зі своїм лідером
Юлією Тимошенко є безумовним лідером
народної довіри у 2016 році?
Щоб відповісти на це досить складне
питання , нам необхідно повернутися в
історію незалежної України. Отже, ми
повинні згадати, що саме отримала Україна
після розпаду СРСР і чим ми володіли в той
час. Звернемося до статистики:
У 1990 році Україна займала:
1. Четверте місце в Європі по
виробленню електроенергії на душу
населення.
2. Друге місце в Європі з видобутку
нафти на душу населення.
3. Друге місце в Європі з видобутку
природного газу на душу населення.
4. Перше місце в Європі з видобутку
вугілля на душу населення.
5. Друге місце в Європі з видобутку
залізної руди на душу населення.
6. Перше місце в Європі по виробництву
сталі на душу населення.
7. Перше місце в Європі з виготовлення
чавуну на душу населення.
8. Перше місце в Європі з виготовлення
прокату на душу населення.
9. Четверте місце в Європі з
виготовлення цементу на душу населення.
10. Друге місце в Європі з виготовлення
мінеральних добрив на душу населення.
Ці цифри говорять нам про те, що
по всім основним виробничим позиціям
Україна входила до трійки найпотужніших
країн Європи. Це не просто показники. Це
колосальні цифри, які говорять про те, що
ми вже давно повинні були жити в одній з
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найбагатших європейських країн.
Україна за своїм потенціалом
повинна була залучати інвесторів
з усього світу і розвиватися з
космічною швидкістю. Але цього на
жаль не сталося.
Щоб зрозуміти глибину падіння
державної машини подивимося ще
на деякі цифри.
У 1990 році Україна виробляла
298,5 млд.КВт на рік, а у 2000-му
році тільки 169,5 млр. кВт на рік.
Виготовлення сталі, прокату,
сталевих труб впало в 2-4 рази за
десять років!
У 1990 році України виготовила
11162 екскаватора, а в 2000-му році 159!
У 1990 році україна зібрала 1013
тепловозів, а в 2000-му році цілих 3!!!
З кожним роком ми падали все нижче і
нижче.
Тваринництво показало ще більш
катастрофічне падіння.
В Україні у 1990 році було 25,2 мільйон
голів великої рогатої худоби, а в 2005 році –
6,9 мільйонів голів.
Свиней у 1990 році було 19,9 мільйонів
голів, а в 2005 році тільки 6,5 мільйонів, і це
в Україні!
Врожайність знижувалась в півтора
– два рази кожні десять років. І цей
перелік можна продовжувати. Під час
приватизації,майже вся власність країни
була продана за безцінь. 1% від її реальної
вартості! Задумайтеся – 1% від реальної
вартості Отже, всі хто був при владі від
Кравчука до Порошенко, діяли практично за
одним планом – повне пограбування країни.
У Парламенті першого скликання
не було жодного мільйонера, у другому
скликанні їх було близько 20 осіб, у третьому
скликанні близько 110 осіб, у четвертому
понад 200 осіб, у п’ятому і надалі кількість
мільйонерів в Українському Парламенті
становило Конституційну більшість!
Це поки просто цифри, які необхідно
запам’ятати для майбутнього виведення.
Так само нам важливо знати і розуміти, що
в 1991 році при отриманні Незалежності,
Україна офіційно входила в десятку найбільш
перспективних економік світу! І ось тепер
уявіть собі картину – Україна, лідер у гірничій
і металургійній галузях в Європі. Одна з
лідерів в галузі тваринництва, сільського
господарства, важкої промисловості. Одна
з найбільш перспективних економік світу!
Друга за площею в Європі і шоста по
населенню на той час. Україна була дійсно
однією з найпотужніших країн. Але як ці
цифри впливають на довіру людей до Юлії
Тимошенко та партії «Батьківщина», запитає
читач?
Відповідь дуже проста, але достатньо
складна для глибокого розуміння. Справа
в тому, що всі ті, хто уважно стежить за
політичною ситуацією в країні і всіма
перестановками у Кабінеті Міністрів і
Верховній Раді, знають, що не було
жодного року, коли Юлія Володимирівна
Тимошенко і партія «Батьківщина» мали
повноту влади в Україні для проведення

реальних реформ і збереження України в
еліті світового співтовариства.
Так. Це саме так. Навіть будучи Прем’єрміністром України Тимошенко не мала
своєї справжньої більшості в Парламенті,
не мала більшості у Кабінеті Міністрів і не
мала підтримки Президента України. А це
означає, що і партія і її лідер не можуть
бути відповідальними за те, що «олігархи і
управителі» України зробили з усіма нами
та країною. Більш того, всі ці роки партія
«Батьківщина» і Юлія Тимошенко завжди
відстоювали інтереси громадян країни.
Відбувалося це послідовно і скрупульозно.
Не завжди результат такої кропіткої роботи
буде видно відразу або навіть через кілька
місяців або років. Але результат обов’язково
буде. Єдина політична команда в Україні
– представники партії «Батьківщина»
незалежно від рейтингів партії завжди і у
всьому працювали на благо України і людей.
Де хто може не погодитись з цим. Але,як
кажуть, що в дискусії народжується істина.
Особисто я не вірю в це, тому що істина в
суперечці не потребує. А істина полягає в

управління держави і продати за реальною
ціною.
І це не єдиний випадок в Україні, який
показав всю політичну волю і характер Юлії
Тимошенко заради захисту інтересів людей.
Всі пам’ятають «Юліну тисячу». Президент
і олігархи говорили що це неможливо
економічно, але вона не маючи більшості в
парламенті змогла це зробити, і пенсіонери
отримали тоді допомогу в розмірі майже
125 доларів США. Зараз у нас мінімальна
зарплата в два рази менше. Не хочете
прикладів з минулого? Будь ласка! Єдина
партія на чолі з тендітною жінкою, найменша
фракція у Верховній Раді єдина, хто встав
на захист населення проти грабіжницьких
тарифів, які звичайна працююча сім’я не може
фізично потягнути. І мова йде не лише про
боротьбу проти комунальних тарифів, але про
повсякденну роботу депутатів усіх рівнів та
активістів партії. Наприклад, у Голосіївському
районі, мікрорайон Теремки 2 дуже успішну
роботу веде депутат Київради від партії
«Батьківщина», Ігор Галайчук. І його успіх
підтверджується думкою людей, які живуть в

тому, що є партія «Батьківщина» є Юлія
Тимошенко і є всі інші, які живуть заради
своїх власних дрібних партійних інтересів.
При цьому ми повинні чесно сказати,
що помилки у партії були і є. В першу
чергу були помилки з партійними кадрами
і «Батьківщина» стала кузнею кадрів для
інших партій. Були деякі помилки у роботі
Кабінету Міністрів. Було різне. Але при цьому,
всі ми розуміємо, що без роботи помилок не
буде. Той хто працює, той буде помилятися,
і це нормально. Головне інше – не було

цьому микрорайні. За їх словами, Ігор Галайчук
є самим ефективним депутатом Київради від
даного мікрорайону за останнє десятиріччя. Також
це стосується і народного депутата України Івана
Крулька, який представляє весь Голосіївський
район у Верховній Раді. І звичайно це стосується
і лідера партії – Юлію Тимошенко. А щоб не
залишитися голослівним наведу вам
статистику останнього соціологічного
опитування мешканців України,
проведеного Київським міжнародним
інститутом соціології.

ВО «Батьківщина» (Ю. Тимошенко)
Блок Петра Порошенко (В. Кличко)
Опозиційний блок (Ю. Бойко)
Радикальна партія Олега Ляшка
Партія «За Життя» (В. Рабінович)
Громадянська позиція (А. Гриценко)
Самопоміч (А. Садовий)
ніякої зради з боку членів партії та її лідера
інтересів України і українського народу. А
щоб мінімізувати помилки в майбутньому,
необхідно всім нам об’єднатись навколо
партії «Батьківщина» та Юлії Тимошенко. Ми
можемо через кілька років повернути всі ті
позиції, які мала Україна в 1990 році.
Приклади? Будь ласка! Знаменитий
Криворіжсталь, який було продано
олігархам за 1% своєї реальної вартості,
Юлія Володимирівна змогла повернути в

19.1%
13.2%
10.1%
9%
8.1%
6.1%
6%
Висновок:
підтримуючи
партію
«Батьківщину» і Юлію Володимирівну, ми
допомагаємо повернути самих себе і нашу
країну на ті позиції, які ми мали у 1990
році. І чим раніше, ми всі разом зможемо
об’єднатися навколо цієї партії і повністю
довірити проведення реальних реформ
та допомоги населенню, тим швидше ми
зможемо подолати політичну й економічну
кризу в якому знаходиться Україна.
Політолог, доктор наук, Андрій Ревуцький.
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