м. Київ, Святошинський район
округ №94

РІЧНИЙ ЗВІТ
ДЕПУТАТА
КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
ЗА 2016 РІК
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ВІКТОРІЯ МУХА

РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2016

Дорогі мешканці Новобіличів!
Вдячна, що Ви вдруге довірили мені представляти Ваші
інтереси в Київраді, тож, як і минулого року, звітую перед
Вами за роботу нашої команди у 2016 році.
Цей час не був легким, роботи було дуже багато. Але, завдяки нашим спільним зусиллям, Новобіличі реально змінюються. Нам є про що звітувати.
Відновлено роботу бювету, встановлено світлофорний
комплекс, дитячі та спортивні майданчики. Також активно допомагали освітнім навчальним закладам, ремонтували житлові будинки, проводили асфальтування та ще
багато іншого. Питання, які виникали у ході роботи, намагалися вирішити якнайшвидше.
Хочу лише одного — аби крейсерський хід, який зараз
має наша команда, не зменшувався. Для цього мені потрібна Ваша допомога та підтримка. Ми рухаємося в
правильному напрямку і лише разом переможемо!
З повагою
та вдячністю за підтримку

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

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЗА 2016 РІК

1780
57
36
2

усних звернень опрацьовано

проведено особистих прийомів громадян
та зустрічей
засідань Комісії
проведено (з них
3 — виїзні)

ВСТУПНЕ СЛОВО

963
262
379

направлено
депутатських
звернень

мешканцям
надано
юридичні
консультації
питань
розглянуто на
засіданнях

1172

письмових
звернень
опрацьовано

100%

відвідуваність
пленарних
засідань

100%

відвідуваність
засідань Комісії

ВІКТОРІЯ МУХА

РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2016

СПІЛЬНА РОБОТА ДЕПУТАТА КИЇВРАДИ
ВІКТОРІЇ МУХИ І НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ
ОЛЕКСАНДРА ТРЕТЬЯКОВА
Олександр Третьяков, народний депутат України:
«З Вікторією особисто знайомий давно і можу сказати, що мешканцям
Новобіличів пощастило з депутатом Київради. Вона активно, заповзято та
планомірно відстоює інтереси своїх виборців. Чесна та принципова, Вікторія
є справжнім двигуном позитивних змін на Новобіличах. Переконаний, її
діяльність — це старт перетворення мікрорайону на комфортне та затишне
місце. Так тримати!»

905

вихованців

дошкільних навчальних закладів
№615, №565, №789, №587 пройшли
оздоровчий курс кисневих коктейлів (синглетно-киснева терапія)

150

квитків

у кінотеатр «Лейпциг» та МЦКМ
«Жовтневий палац» отримали учасники АТО та їхні родини

373

першокласники

шкіл №162, №72, №230 отримали
чудові подарунки до навчального
року

93

мешканці

Новобіличів з обмеженими фізичними можливостями отримали
інвалідні візки, ходунки, палиці та
гігієнічні набори

212

школярів

7-11 класів ЗОШ №72, ЗОШ №230
Новобіличів відвідали з екскурсіями Верховну раду України

75

мешканців

Новобіличів відвідують Клуб «Активне довголіття», який створено у
рамках програми «Киянам — здоров’я та активне довголіття»

1582

мешканця

мікрорайону Новобіличі пройшли безкоштовне медичне обстеження. Консультації спеціалістів проходять за сприяння
народного депутата України
Олександра Третьякова та депутата Київради Вікторії Мухи
у рамках програми «Киянам —
здоров’я та активне довголіття».
Усі бажаючі мають змогу отримати консультації кваліфікованих спеціалістів: терапевта,
офтальмолога, невропатолога, а
також, виміряти артеріальний
тиск та рівень цукру у крові

124

юних
спортсмени

взяли участь у відкритому турнірі Святошинського району м.
Києва у спортивно-підлітковому клубі «Авіатор» з вільної боротьби за сприяння народного
депутата України Олександра
Третьякова та депутата Київської міської ради Вікторії Мухи.
Переможці отримали нагороди
та заохочувальні подарунки

204

маленьких
святошинця

відвідали новорічну казку-мюзикл «Чарівний подарунок» у ЦК
«Святошин». Такий сюрприз для
малечі напередодні Нового року
організований за підтримки народного депутата України Олександра Третьякова та депутата
Київради Вікторії Мухи

СПІЛЬНА РОБОТА З НАРОДНИМ ДЕПУТАТОМ УКРАЇНИ О. ТРЕТЬЯКОВИМ
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ВІКТОРІЯ МУХА

РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2016

ЗА ДОРУЧЕННЯМ ВИБОРЦІВ ТА СПРИЯННЯ ДЕПУТАТА
КИЇВРАДИ ВІКТОРІЇ МУХИ
Встановлення дитячих ігрових
та спортивних майданчиків:
• вул. Генерала Наумова, 25
• вул. Підлісна, 2
• вул. Академіка Булаховського, 30-а
• вул. Академіка Булаховського, 34
• вул. Академіка Булаховського, 5-а
• вул. Клавдіївська, 36
• вул. Бахмацька, 10
• вул. Генерала Наумова, 31-а
Заміна вікон у під’їздах:
• вул. Клавдіївська, 34
• вул. Генерала Наумова, 19
• вул. Генерала Наумова, 23
• вул. Генерала Наумова, 23-а
• вул. Бахмацька, 18
• вул. Академіка Булаховського, 30
• вул. Академіка Булаховського, 32
• вул. Академіка Булаховського, 34
• вул. Академіка Булаховського, 36
Капітальний ремонт
електрощитових:
• вул. Генерала Наумова, 19
• вул. Генерала Наумова, 23
• вул. Генерала Наумова, 37-а
• вул. Генерала Наумова, 41
• вул. Академіка Булаховського, 28-в
• вул. Академіка Булаховського, 30-б
• вул. Академіка Булаховського, 36
Капітальний ремонт покрівель:
• вул. Академіка Булаховського, 30-б
• вул. Генерала Наумова, 31-а
• вул. Генерала Наумова, 37-б
Капітальний ремонт
сходових клітин:
• вул. Клавдіївська, 34
• вул. Генерала Наумова, 23
• вул. Генерала Наумова, 37-а

Заміна ліфтів:
• вул. Підлісна, 5/21 (1 під’їзд)
• вул. Генерала Наумова, 23-а (2 під’їзд)
4

ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ М. КИЄВА НА 2016 РІК

ВІКТОРІЯ МУХА

РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2016

ЗА РАХУНОК КОШТІВ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО
І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ М. КИЄВА
НА 2016 РІК ВИКОНАНО:
Капітальний ремонт
міжквартальних проїздів
та прибудинкових територій
житлової забудови:
• вул. Академіка Булаховського, 22
• вул. Академіка Булаховського, 24
• вул. Академіка Булаховського, 28
• вул. Академіка Булаховського, 30-б
• вул. Генерала Наумова, 19
• вул. Генерала Наумова, 23
• вул. Генерала Наумова, 23-б
• вул. Генерала Наумова, 25
• вул. Клавдіївська, 36
• вул. Підлісна, 2
• вул. Підлісна, 4
• вул. Підлісна, 6
• вул. Олевська, 3-а
• вул. Олевська, 3-б
• вул. Олевська, 5
• вул. Бахмацька, 18
• вул. Бахмацька, 20

Капітальний ремонт інженерних
мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація):
• вул. Академіка Булаховського, 30
• вул. Академіка Булаховського, 30-б
• вул. Академіка Булаховського, 32
• вул. Генерала Наумова, 23
• вул. Генерала Наумова, 25
• вул. Генерала Наумова, 27
• вул. Генерала Наумова, 31
• вул. Генерала Наумова, 31-а
• вул. Генерала Наумова, 37-б

Заміна поштових скриньок:
• вул. Клавдіївська, 34
• вул. Генерала Наумова, 23 (1-3 під’їзд)

Також за рахунок коштів КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Cвятошинського району м. Києва» було виконано поточний
ремонт вхідних груп:
• вул. Генерала Наумова, 31
• вул. Генерала Наумова, 31-а
• вул. Генерала Наумова, 41

ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ М. КИЄВА НА 2016 РІК
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ВІКТОРІЯ МУХА

РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2016

ПІДТРИМКА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
На численні звернення батьківських комітетів навчальних закладів
Новобіличів за сприяння депутата Київської міської ради Вікторії Мухи
бюджетом м. Києва виділено кошти на
Заміна вікон:
• школа №72 (вул. Генерала
Наумова, 35-а)

Ремонт зливостічної труби:
• школа №230 (вул. Генерала
Наумова, 35-б)

Термосанація:
• садок №565 (вул. Генерала
Наумова, 25-а)

Капітальний ремонт
спортивного залу:
• школа №230 (вул. Генерала
Наумова, 35-б)
Ремонтні роботи
з підсилення фундаменту:
• садок №587 (вул. Академіка
Булаховського, 32-а)

Капітальний ремонт
вхідної групи:
• школа №72 (вул. Генерала
Наумова, 35-а)

Капітальний ремонт покрівлі:
• садок №587 (вул. Академіка
Булаховського, 32-а)
• садок №789 (вул. Підлісна, 4)
• школа №72 (вул. Генерала
Наумова, 35-а)
• садок №615 (вул. Академіка
Булаховського, 38-а)
• школа №230 (вул. Генерала
Наумова, 35-б)
Капітальний ремонт
інженерних мереж
(ХВП,ГВП, ЦО, каналізація):
• садок №587 (вул. Академіка
Булаховського, 32-а)
• садок №789 (вул. Підлісна, 4)
• школа №72 (вул. Генерала
Наумова, 35-а)
Капітальний ремонт тіньових
навісів та ігрових майданчиків:
• садок №565 (вул. Генерала
Наумова, 25-а)
• садок №789 (вул. Підлісна, 4)
6

ПІДТРИМКА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Капітальний ремонт
електрощитових:
• школа №72
(вул. Генерала
Наумова, 35-а)
Закуплено електротовари для
навчальних закладів освіти:
• садок №789 (шафа холодильна,
хліборізка, привід універсальний
(м’ясорубка, овочерізка),
картоплечистка)
• садок №587 (шафа холодильна, ваги
побутові, м’ясорубка електрична,
холодильник)
• садок №565 (овочерізка, м’ясорубка
електрична, хліборізка, ваги
побутові)
• садок №615 (м’ясорубка електрична,
картоплечистка, ваги побутові,
холодильник)
• школа №230 (посудомийна машина,
картоплечистка, машина протирочна)
• школа №162 (шафа холодильна,
картоплечистка, машина протирочна)
Капітальний ремонт фасадів:
• садок №587 (вул. Академіка
Булаховського, 32-а)
• садок №615 (вул. Академіка
Булаховського, 38-а)
• школа №72 (вул. Генерала
Наумова, 35-а)
У ході акції, організованої Київським
осередком партії «Блок Петра Порошенка
«Солідарність» «Українські книги
— у школи столиці» бібліотечний
фонд навчальних закладів №72,
№162 та №230 поповнився цікавими та
пізнавальними книгами

ВІКТОРІЯ МУХА

РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2016

ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ
ДЕПУТАТСЬКОГО ФОНДУ

702

одиниці

придбано меблів: ліжок, стільців,
шаф, ремкомплектів для стільців,
дитячих ігрових секцій для дошкільних навчальних закладів
№789, №587, №565 та школи №230

10

одиниць

гімнастичних лав придбано
для СК «Авіатор»

1

ростомір підлоговий
та електронні ваги

придбано для дитсадка №565

178м

2

лінолеуму

придбано для дитсадочку №587

700

одиниць

посуду придбано для загальноосвітньої школи №162

20

одиниць
паркових лав

придбано для встановлення
біля житлових будинків на масиві
Новобіличі

92

одиниці

поштових багатосекційних
скриньок придбано для будинку по вул. Академіка Булаховського, 30-б

84

одиниці

придбано м’якого інвентарю: матраців та комплектів постільної
білизни для дошкільних навчальних закладів №789, №565

1002

одиниці

солодких подарунків до Новорічних свят придбано для вихованців дитсадочків №565, №587,
№615, №789

224

пенсіонери та
малозабезпечені
особи

отримали матеріальну допомогу на загальну суму 120 тис. грн

3

мікрофонні
радіосистеми

придбано для шкіл №72, №230
та №162
ДЕПУТАТСЬКИЙ ФОНД
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ВІКТОРІЯ МУХА

РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2016

ТЕРИТОРІЯ ДИТИНСТВА
ДИТЯЧИЙ
ПРОСТІР
Цього року за сприяння
депутата Київради Вікторії
Мухи у малечі Новобіличів
з’явилося 5 нових, яскравих
та безпечних дитячих майданчиків. Весело пройшли відкриття ігрових майданчиків
за адресами по вул. Генерала
Наумова, 25, вул. Підлісна,
2, вул. Клавдіївська, 36, вул.
Академіка
Булаховського,
30-а і вул. Академіка Булаховського, 34. До малят завітали герої із країни чудес
разом зі своїми друзями, які
вмить перенесли дітлахів до
чарівного світу казки. Дитячий сміх та веселий гамір
панували на святкових відкриттях майданчиків, дітлахи
смакували солодощами та
складали тест на міцність для
новеньких гірок та гойдалок.

КВІТУЧА
УКРАЇНА
25-ту річницю Незалежності
України наймолодші мешканці
Новобіличів відзначили чудовим майстер-класом зі створення декоративної моделі
України. Під умілими дитячими рученятами розквітли
маки та соняшники, вмить
виріс млинок та паркан із
лози. Результат себе чекати не
змусив — вийшло чудово, чи
не так?

ШКІЛЬНІ
КАНІКУЛИ
З КОРИСТЮ
Неперевершені ляльки-мотанки власноруч створили юні
майстри. Жодної однакової,
кожна — особлива. А атмосфера, що панувала під час
майстер-класу просто змушувала усіх творити. Вийшло неперевершено!
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ТЕРИТОРІЯ ДИТИНСТВА

ВІКТОРІЯ МУХА

РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2016

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИТЯЧОГО ДОЗВІЛЛЯ
Ми всі хочемо, щоб наші діти зростали здоровими, гармонійно розвиненими
та впевненими у собі, а для цього потрібно вести, у першу чергу,
здоровий спосіб життя.
Розуміючи це, за сприяння депутата Київради Вікторії Мухи, на Новобіличах
цього року встановлено 5 ігрових та 3 спортивних дитячих майданчика
Встановлення дитячих ігрових
та спортивних майданчиків:
• вул. Генерала Наумова, 25
• вул. Підлісна, 2
• вул. Академіка Булаховського, 30-а
• вул. Академіка Булаховського, 34
• вул. Академіка Булаховського, 5-а
• вул. Клавдіївська, 36
• вул. Бахмацька, 10
• вул. Наумова, 31-а
Відвідати Верховну раду України
з екскурсією мали змогу:
учні 7-11 класів школи №72, школи №230
та активні мешканці масиву Новобіличі
Екскурсія до «Національного музею
народної архітектури та побуту
України» для відмінників навчання
та переможців олімпіад школи №72 та
школи №230
Завезено пісок на дитячі майданчики
та спортивні майданчики:
• вул. Академіка Булаховського, 5-а
• вул. Академіка Булаховського, 5-б
• вул. Академіка Булаховського, 5-в
• вул. Академіка Булаховського, 5-г
• вул. Академіка Булаховського, 5-д
• вул. Академіка Булаховського, 24
• вул. Бахмацька, 10
• вул. Генерала Наумова, 23-б
• вул. Генерала Наумова, 33
• вул. Генерала Наумова, 33-а
• вул. Генерала Наумова, 66
• школа №72 (вул. Генерала
Наумова, 35-а)
• школа №162 (вул. Рахманінова, 47)
Проведено низку майстер-класів
для юних мешканців Новобіличів:
• майстер-клас з виготовлення
ляльки-мотанки
• майстер-клас з виготовлення
пасхальної листівки
• майстер-клас з виготовлення
декоративних квітів
• майстер-клас з виготовлення
декоративного макету України
до Дня Незалежності

373

першокласники

шкіл №162, №72, №230 отримали
яскраві рюкзачки для спортивного
одягу
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИТЯЧОГО ДОЗВІЛЛЯ
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БЕЗПЕКА РУХУ
НОВОБІЛИЧІ ЗІ СВІТЛОФОРОМ
НА НЕБЕЗПЕЧНОМУ ПЕРЕХРЕСТІ!
На виконання доручень виборців за сприяння депутата Київради Вікторії
Мухи бюджетом міста Києва виділено кошти на встановлення світлофорного
об’єкту на перехресті вулиць Генерала Наумова та Підлісна

Іван Переверткін, водій:
«Багато років живу на масиві і
можу з впевненістю сказати, що
до встановлення світлофора
просто неможливо було повернути з Наумова на Підлісну
через інтенсивний рух. Нерегульований перехід — це небезпечно і для водіїв, і для пішоходів, тому дякую нашому депутату за встановлення світлофора»
Змінено маршрут автобуса №97
таким чином, щоб мешканці «Сахаліну» могли дістатися до поліклініки
для дорослого населення

Вікторія Муха:
«На місці світлофору
був звичайний нерегульований перехід.
Люди з осторогою
переходили дорогу,
адже автомобілі на
великій швидкості проносилися навіть не
зупиняючись.
З перших днів своєї депутатської діяльності я займалася питанням небезпечного перехрестя, адже від мешканців
постійно надходили тривожні повідомлення. Рада, що світлофор нарешті
встановили. Сподіваюся, що тепер
правил дорожнього руху дотримуватися будуть усі його учасники: і
водії, і пішоходи. Наразі продовжую
займатися вирішенням питання безпеки іншого перехрестя — на перетині
вулиць Академіка Булаховського та
Генерала Наумова. З пропозицією
встановити світлофор я вже звернулася
до голови КМДА Віталія Кличка»

Оксана Юрченко,
мати двох школярок:
«Кожного дня ходимо із
дітьми до школи, тому
безпека на переході дуже
важлива. Раніше машини
не завжди зупинялися,
щоб пропустити пішоходів,
а з появою світлофора водії
дотримуються правил. Дякуємо
нашому депутату, Вікторії Мусі за те, що
домоглася встановлення світлофора!»
Крім того, на житловому масиві
встановлено пристрої для обмеження
швидкості (лежачі поліцейські):
• вул. Підлісна
• вул. Академіка Булаховського
• вул. Генерала Наумова – Брусилівська
• вул. Корсунська
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НОВОБІЛИЧІ З ЯКІСНОЮ
ПИТНОЮ ВОДОЮ!
Відтепер пити якісну артезіанську воду можна за адресою:
вул. Генерала Наумова, 27
Інна Штурма,
мешканка
Новобіличів:
«Багато років
живу на масиві,
тому знаю, як
ми
бідкалися
без бювету, воду
доводилося постійно купувати.
З появою бювету готую родині
їжу на артезіанській воді. Дякую
Вікторії Мусі за те, що подарувала
нам можливість пити чисту воду!»

Вікторія Муха,
депутат Київради:
«Розумію, що для мешканців масиву
забезпечення питною водою важливе,
адже на території Новобіличів довгий
час не було жодного функціонуючого
бювету. Саме тому постійно зверталася до міської влади із проханням
включити бюветний комплекс на
Новобіличах до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва
на 2016 рік. Хід ремонтних робіт
контролювала особисто, кожен етап
будівництва свердловини перевіряла.
Розуміючи, що безпека руху має
бути на першому місці, вже маємо
облаштований пішохідний перехід та
дорожні знаки біля бювету»
НОВОБІЛИЧІ З ЯКІСНОЮ ПИТНОЮ ВОДОЮ!
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БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ
Приємно, коли біля наших будинків та зон відпочинку чисто та затишно.
Роботи проведено на численні звернення мешканців масиву Новобіличі
та за сприяння депутата Київради Вікторії Мухи
Завезено чорнозем для облаштування зеленої зони біля будинків:
• вул. Генерала Наумова, 25
• вул. Генерала Наумова, 37-а
• вул. Булаховського, 30
• вул. Булаховського, 32
• вул. Клавдіївська, 36
• вул. Підлісна, 5/21

Облаштовано антипаркувальні
напівсфери на прибудинкових
територіях:
• вул. Підлісна, 5/21,
• вул. Академіка Булаховського, 30-а

Відремонтовано та облаштовано
літній театр (зону відпочинку):
• вул. Академіка Булаховського, 32-а
Встановлено урни для сміття біля
житлових будинків:
• вул. Академіка Булаховського, 30-а
• вул. Академіка Булаховського, 28-б
• вул. Академіка Булаховського, 28-в
• вул. Академіка Булаховського, 28-г
• вул. Генерала Наумова, 23
• вул. Генерала Наумова, 25
• вул. Генерала Наумова, 27
• вул. Підлісна, 2
• вул. Генерала Наумова, 31
• вул. Генерала Наумова, 31-а

Спільними зусиллями активістів та КП «Святошинське лісопаркове
господарство», Національним природним парком « Голосіївський»,
працівниками ЖЕД-7 проведено толоки у зоні відпочинку «Біличі»
та у Біличанському лісі

За втручання депутата Київради Вікторії Мухи було зупинено діяльність
незаконного стихійного ярмарку за адресою: вул. Генерала Наумова, 66-68
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КЛУБ «АКТИВНЕ ДОВГОЛІТТЯ»
За
підтримки
депутата
Київради Вікторії Мухи та
народного депутата України
Олександра Третьякова у
рамках програми «Киянам —
здоров’я та активне довголіття» мешканці мікрорайону
Новобіличі «поважного» віку
зібралися у Клуб «Активне
довголіття», щоб ще раз
довести, що старше покоління
може дати фору молоді.
Члени Клубу займаються
рукоділлям,
гімнастикою,
діляться досвідом, вчать

англійську мову, святкують
дні народження, їздять на
екскурсії і просто спілкуються. А ще відвідувачі
Клубу мають небайдужі серця, ініціативою провести
благодійну акцію «Подаруй
книгу» захопилися усі учасники. І спільними зусиллями було зібрано понад
320 художніх книг, які
передали у бібліотеку для
підопічних Ново-Білицького
психоневрологічного інтернату для чоловіків.

Учасники Клубу вивчають
англійську мову
Ініціативу вивчати іноземну мову у Клубі сприйняли
із задоволенням, адже у
багатьох онуки та діти проживають за кордоном, тому
навчаються наші «учні» зі
стимулом. Завжди виконують
домашнє завдання та із
задоволенням рахують кількість вивчених слів.
Свято іменинників
Серед учасників Клубу «Активне довголіття» вітати одне
одного зі святом стало вже
гарною традицією. Теплі
слова та побажання звучать
на честь винуватців свята.
Прогулянка Дніпром
Що може бути краще від
теплого спілкування у колі друзів, особливо, якщо
це
прогулянка
могутнім
Дніпром? Учасники Клубу
«Активне довголіття» зібралися разом на річковій прогулянці, залишивши на березі
усі проблеми та шалений
міський темп.
Пасхальні майстер-класи
Пап’є-маше — це один з
найбільш кропітких видів
рукоділля. Просто потрібно
запастися невеликою кількістю паперу та почати
творити.

Валентина Великодська: «Відвідую Клуб із
початку його створення. За цей час стільки
всього відбулося! Навчилася робити лялькимотанки, декупаж, папьє-маше, паперові
квіти, хоча спочатку сумнівалась чи зможу.
Занять не пропускаю, особливо подобається
оздоровча гімнастика. Дякуємо Вікторії
Вячеславівні за можливість збиратися разом!»
Чекаємо на вас кожного
вівторка:
- 09:00 на базі спортклубу
«Авіатор» — оздоровча
гімнастика;
- 10:00 — заняття у групі

«Здоров’я»;
- 12:00 – англійська мова;
та четверга:
- 10:00 – заняття з рукоділля;
-12:00 – психологічний
тренінг;

Хто зарядкою займається —
той сили набирається
Берегти своє здоров’я —
означає вести активний спосіб життя. Учасники Клубу
знають і вміють бути здоровими. І залюбки поділяться з
вами своїми секретами.
за адресою:
вул. Академіка
Булаховського, 5-д,
тел.: (044) 227-62-46
у приміщенні громадської
приймальні
КЛУБ «АКТИВНЕ ДОВГОЛІТТЯ»
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РОБОТА В КОМІСІЯХ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Вікторія МУХА — Голова постійної комісії Київської міської ради
з питань культури, туризму та інформаційної політики

Проект рішення Київської міської ради
№4549 (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)
Рішення
Київської
міської
ради
№176/1180 (Про звернення Київської
міської ради до Верховної Ради України
щодо впровадження державного свята —
Дня української вишиванки)
Рішення
Київської
міської
ради
№804/1808 (Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на вул.
Підлісній, 2 у Святошинському районі м.
Києва)
Рішення
Київської
міської
ради
№803/1807 (Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на
вул. Живописній, 12 у Святошинському
районі м. Києва)
Рішення
Київської
міської
ради
№326/1330 (Про врегулювання питання
використання земельної ділянки площею 1,004 га на вул. Володимира Покотила (Картвелішвілі), 6, (парк Юність),
у Святошинському районі міста Києва,
згідно договору укладеного між Київською міською радою та товариством
з обмеженою відповідальністю «Кіметплюс» № 75-6-00130 від 04.08.2004 року)
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КУЛЬТУРНА СТОЛИЦЯ
Завдяки принциповій позиції Вікторії Мухи як Голови Комісії за підтримки
міської влади вперше за останні роки виділено 50 млн грн на оновлення
матеріально-технічної бази закладів культури, в тому числі на закупівлю
музичних інструментів у Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра.
І майже 26,5 млн грн — на капітальний ремонт закладів культури.
У бібліотеки столиці було закуплено 20 тисяч нових примірників літератури
українською мовою на суму 1,6 млн грн
Вікторія Муха, Голова постійної Комісії з питань
культури, туризму та інформаційної політики:
«Переконана, що галузь культури не може і не
повинна бути другорядною в порівнянні з іншими
галузями. Нам, українцям, є чим пишатися та про
що розповісти світові. У контексті цього згадуються
слова Уінстона Черчіля: «Де видатки на культуру? А
за що ж ми тоді воюємо?!»
Завданням Комісії бачу створення умов для подальшого розвитку закладів культури столиці. За минулий
рік силами Комісії вдалося відстояти збільшення
фінансування заходів міжнародного рівня, зокрема
більше коштів закладено на проведення ГогольФесту
та Міжнародного конкурсу молодих піаністів пам’яті видатного киянина Володимира Горовиця. Крім
того, збільшено видатки для проведення ремонтних
робіт у столичних закладах культури.
Київ має потужний потенціал для проведення
Євробачення. Місто, без сумніву, достойне приймати
конкурс такого масштабу. Вірю, що ми не маємо
бути байдужими до того, що відбувається у місті,
державі. Відстоювати та розвивати нашу культуру
— обов’язок кожного. У цьому бачу запоруку
національної єдності!»

Київ — місто-господар
Євробачення-2017!
Після феєричної перемоги
Джамали на Євробаченні у
Стокгольмі між українськими
містами розпочалася боротьба за
право проводити пісенний конкурс.
9 вересня Організаційний комітет з
підготовки та проведення в Україні
у 2017 році Пісенного конкурсу
Євробачення — 2017 оголосив, що
захід прийматиме столиця України —
місто Київ. Пісенний конкурс пройде
в
Міжнародному
виставковому
центрі, що знаходить біля метро
«Лівобережна». Вікторія Муха також
відзначила, що Київ вже розпочав
підготовку до пісенного конкурсу.
У цей час тривають консультації з
науковцями, туристичними агенціями, представниками культурної
сфери.

Проведення ГогольФесту
Щорічний міжнародний фестиваль сучасного
мистецтва відбувся у вересні у арт-заводі
Платформа. Програма фестивалю складалася
з таких напрямків: театр, музика, візуальне
мистецтво, кіно, література та інших. Долучилася
до його проведення і Комісія з питань культури
Київради під головуванням Вікторії Мухи, яка
звернулася до бюджетної комісії з проханням виділити
кошти на проведення фестивалю. Місто виступило
співорганізатором мистецького заходу.
Конкурс Горовиця
У Києві вперше за три роки пройшов Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті
Володимира Горовиця. З 21 квітня до 4 травня у
Києві тривала визначна світова культурна подія
— ХІ Міжнародний конкурс молодих піаністів
пам’яті Володимира Горовиця. Депутати Київської
міської ради підтримали пропозицію голови Комісії з
питань культури, туризму та інформаційної політики
Вікторії Мухи та виділили додаткове фінансування
для проведення цього творчого змагання. За роки
існування в конкурсних змаганнях взяли участь понад
1200 молодих музикантів із 33 країн світу.
КУЛЬТУРНА СТОЛИЦЯ
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НА ДОСЯГНУТОМУ
НЕ ЗУПИНЯЄМОСЯ

«Протягом року ми працювали,
щоб створити основу для того,
аби Київ став по-справжньому
європейською столицею.
Вважаю, що в цих вкрай
непростих умовах нам вдалося
зробити чимало. Зміни почалися
і ми їх будемо продовжувати»
— Київський міський голова
Віталій Кличко

Ми разом змінюємо наше місто. Крок за кроком, реальними справами, так, щоб кожен
киянин побачив це і відчув. Протягом останнього року Новобіличі, Святошинський район
та Київ уцілому дійсно змінилися. Але, звісно, що нагальних питань ще багато. Саме над їх
вирішенням працюватимемо далі.
Наша команда не збирається зупинятися. Діємо безперервно. Вирішуємо проблему і одразу
перемикаємося на іншу. Якщо у дитсадочках не залишилося жодного старого вікна — всі
замінені на нові, значить настав час шкіл. Якщо встановлено світлофор на аварійній ділянці,
треба починати добиватися встановлення на іншій.
Я буду продовжувати домагатися збільшення фінансування на потреби Святошинського
району та масиву Новобіличі разом з вами. І надалі будемо ремонтувати будинки,
асфальтувати доріжки, облаштовувати пішохідні переходи, словом, робитимемо все для того,
щоб життя на Новобіличах ставало комфортнішим. Кияни заслуговують на столицю, якою
зможуть пишатися !
Ми йшли на вибори, як команда міського голови Віталія Кличка, під одним гаслом «Реальними
справами змінюємо наше місто!» і ми не відступаємо, продовжуємо впроваджувати його в
життя. Приєднуйтесь до нас, разом ми зможемо все!
депутат Київради
Вікторія Муха

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ

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

