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ІРПІНЬ - 
МІСТО ДЛЯ ЖИТТЯ!

ШаНОвНІ вИбОРцІ!
Як ваш представник в Ірпінській міській раді звітую перед вами про свою депутатську роботу 
у 2019 році. Протягом цього періоду, як і у попередні роки, головною метою для мене було 
покращення благоустрою на території нашого округу та соціальна підтримка його мешканців. 
Пишаюся тим, що маю честь представляти інтереси активної та небайдужої громади, і радий, 
що за підтримки команди «Нові обличчя» зміг ефективно використати свої можливості для 
вирішення багатьох актуальних проблем нашого округу.
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ТУРбОТа 
ПРО ЛЮДЕЙ 
СТаРШОГО вІКУ

Часто людям, особливо одиноким, літнім, потрібні підтримка, уважне ставлення. Тому вислуховую, 
щось раджу, вирішую питання в межах своїх повноважень. Іноді з’ясовується, що людям потрібно 
було просто з кимось поговорити… І на це теж потрібен час.

аСФаЛЬТУваННЯ 
Та ТРОТУаРНІ ЗОНИ

Заасфальтовано дорогу, облаштовано тротуарну 
зону і зроблено водовідведення по вулицях 
Матросова та Українській. Заасфальтовано дорогу та 
зроблено тротуарну зону частини вулиці Української 
від пров. Ватутіна до вул. Тищенка.

Заасфальтовано 2-й Український провулок та Київський провулок. Люди, які там проживають з 
народження, чекали на це все своє життя. Адже раніше там ніколи не було асфальту.
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ЕНЕРГОЗбЕРЕЖЕННЯ
Та ОСвІТЛЕННЯ

На прохання мешканців будинків 60А та 62А на вулиці Пушкінській зроблено тротуарну зону. 
Раніше після дощу тут стояли великі калюжі, вулицею неможливо було пройти пішки, мами з 
дитячими візочками не могли нормально дістатися до свого будинку. До того ж на цьому відрізку 
дороги було відсутнє вуличне освітлення. Тепер тут можна спокійно ходити у будь-яку погоду і в 
будь-який час.

У під›їздах комунальних багатоквартирних будинків нашого округу замінено вікна та двері. Таке 
оновлення відбулося у будинках на вул. Тищенка, 3, вул. Тищенка, 3а, вул. Тищенка, 6, вул. 
Тищенка, 8, вул. Тищенка, 10. Ці заходи дозволяють суттєво утеплити під’їзди та зменшити цифри 
у платіжках мешканців. А щоб комфортніше стало на вулицях округу і щоб молоді мами з візочками 
та діти, які повертаються зі школи після другої зміни, могли ними безпечно пересуватися, старі 
вуличні ліхтарі замінено на нове LED освітлення.
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бЕЗПЕКа 
На ДОРОГаХ

ТРаДИцІЙНЕ 
ПРОвЕДЕННЯ 

УРОЧИСТОСТЕЙ І СвЯТ

На звернення громадян із 
проханням встановити лежачий 
поліцейський на перехресті 
вулиць Київської та Виговського 
(Суворова) відреаговано!

Через численні аварії, які 
траплялися раніше, встановлено 
лежачий поліцейський і на 
перехресті вулиць Українська 
та Пушкінська.

Встановлені дорожні дзеркала безпеки руху на аварійних перехрестях: Університетська-Київська 
та Чехова-Лісова, де неодноразово відбувалися ДТП. Тепер водіям буде безпечніше на цих 
перехрестях!

Гарною традицією на нашому окрузі стало проведення дитячих свят у парку «Центральний».

Як депутат округу і голова Ради школи №17 намагаюся брати активну участь у житті цієї школи. 
Завжди з радістю і вдячністю приймаю запрошення на шкільні заходи. Адже це – моя рідна 
школа.

День Святого Миколая
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УЧаСТЬ У КУЛЬТУРНИХ І
СПОРТИвНО-МаСОвИХ 
ЗаХОДаХ
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ДИТЯЧИЙ
МаЙДаНЧИК

Розповім вам маленьку історію та поділюся радістю від результату спільної роботи 
«депутат+громада»! Усе розпочалося ще минулого року, коли до мене зателефонувала одна із 
мешканок вулиці Київської з проханням приїхати терміново на зустріч із місцевими мешканцями. 
Коли я запитав для чого, вона відповіла, що потрібна допомога. Я погодився зустрітися.

Наступного дня увечері, після роботи, ми зустрілися. Мені передали зареєстроване звернення з 
проханням нікому не виділяти ділянку землі, а залишити її для потреб громади. Я поцікавився, з 
чим пов’язане таке прохання. Люди розповіли, що бачили геодезистів, які заміряли цю ділянку 
спеціальними приладами, і тому зробили висновок, що хтось на неї претендує. Тоді я був на 
зустрічі не один, а зі своїми колегами – Олександром Маркушиним (на той час ще депутатом 
міськради) та Сергієм Скрипником. Ми запропонували людям організувати толоку і подати 
документи з проханням зробити на цій ділянці дитячий майданчик. Усі погодилися. Одразу ж на 
вихідних зробили толоку, а після цього подали звернення до міської ради.

І у нас все вийшло – майданчик відкрито! Дякую усім, хто долучився до доброї справи. І особисто 
– дуже активним Вікторії Гаркуші та Зої Романівні Салій. Ви просто супер!
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аКТИвНа УЧаСТЬ 
У ЖИТТІ ШКОЛИ 
№17

ОЗЕЛЕНЕННЯ

Як голова Ради школи №17 багато часу приділяю спілкуванню з адміністрацією школи, допомагаю 
вирішувати нагальні питання закладу і реалізовувати ініціативи, спрямовані на покращення умов 
навчання учнів. Буду й надалі робити все можливе для того, щоб наші дітки отримували знання в 
комфортних умовах.

Висадили кущі та дерева по вулиці Тищенка.



КОНТАКТНА
ІНФОРМАЦІЯ

Адреса моєї громадської приймальні:
вул. Українська, 1-Т

Час особистого прийому: 
щоп’ятниці з 13.00 до 15.00 

або інший – за попередньою домовленістю 
тел. +38 (093) 479 49 59

Радий спілкуватися з кожним. Дякую за довіру!

ПРИЙОМ ГРОМАДЯН
І РОБОТА З ВИБОРЦЯМИ

Найважливішим у роботі депутата вважаю спілкування з виборцями і допомогу 
людям у важких життєвих ситуаціях. За звітний період мною виписано понад 
100 актів депутата. Під час особистих прийомів розглянуто питання близько 
200 громадян. Соціально незахищеним мешканцям нашого округу надана 
матеріальна допомога на лікування та для вирішення інших складних проблем.


