
ЗВІТ
Киселя Віктора Васильовича,

депутата Харківської обласної ради VII скликання
(ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ»)

за рік виконання депутатських повноважень
(25.10.2015 – 22.10.2016)

Я, Кисіль Віктор Васильович, був обраний депутатом 
Харківської обласної ради 25 жовтня 2015 р. Член 
фракції «Об’єднання «САМОПОМІЧ», член постійної 
комісії з питань розвитку місцевого самоврядування та 
адміністративно-територіального устрою.
За звітний період узяв участь у семи сесіях Харківської 
обласної ради та семи засіданнях комісії з питань 
розвитку місцевого самоврядування та адміністративно-
територіального устрою. Також брав участь у 
роботі Харківської та Дергачівської районних рад, 
Солоницівської, Бабаївської та Покотилівської селищних 
рад, неодноразово проводив консультації з депутатами та 
головою Пісочинської селищної ради щодо вирішення 
проблем селища, встановлено постійний контакт із 
керівниками освітніх та медичних закладів Пісочина. 
Організовано співпрацю з мешканцями сел. Пісочин, які 
створили ОСББ. Внесено на розгляд сесії Харківської 
обласної ради один проект рішення.
Виступив шість разів із заявами, зверненнями та 
пропозиціями на сесії Харківської обласної ради, також 
виступав із пропозиціями на сесіях Харківської  та 
Дергачівської районних рад, Солоницівської селищної 
ради. 
Відповідно до графіку особисто чи спільно з 
помічниками проводжу прийом громадян у населених 
пунктах Харківського та Дергачівського районів. 
Загалом проведено близько 90 зустрічей із мешканцями 
Харківської області. Організував 21 серпня 2016 р. зустріч 
мешканців сел. Пісочин, м. Мерефа та м. Дергачі із 
головою фракції «Об’єднання «Самопоміч» у Верховній 
Раді України, народним депутатом Олегом Березюком і 
депутатом Верховної Ради України Романом Семенухою. 
Періодично беру участь у консультаціях із 
представниками міжнародних організацій на предмет 
отримання грантових коштів для вирішення нагальних 
потреб громадян України щодо розвитку інфраструктури, 
освіти та медицини. 
За рік депутатських повноважень було підготовлено 
близько 250 депутатських звернень до керівників органів 
державної влади, місцевого самоврядування, депутатів 
Верховної Ради України, прокуратури, національної 
поліції, Служби безпеки України та ін. 

Пріоритетними напрямками своєї депутатської діяльності 
визначив сферу освіти, зокрема, контроль якості та 
вартості продуктів харчування, що постачаються в освітні 
заклади м. Харкова та області. За результатами вивчення 
цього питання та звернення до Державної фінансової 
інспекції в Харківській області були встановлені численні 
порушення, допущені управліннями та відділами 
освіти м. Харкова та Харківського району. Унаслідок 
цього органи прокуратури відкрили три кримінальних 
провадження щодо можливих порушень в Харківському 
районі, Київському та Московському районах м. Харків. 
У зв’язку з цим підприємець, який із порушенням закону 
уклав договір на постачання ковбасних виробів із відділом 
освіти Харківського району, звернувся до з позовною 
заявою до Харківського районного суду, звинувачуючи 
мене в тому, що я підриваю його «ділову репутацію». На 
моє переконання, здоров’я дітей набагато важливіше, ніж 
чиясь сумнівна «ділова репутація».
На жаль, не вдалося домогтися повного забезпечення 
підручниками учнів 4 та 7 класів, оскільки обласні органи 
державної влади та місцевого самоврядування не можуть 
забезпечити фінансування своєї частини (50%) закупівлі 
підручників.
Також регулярно провожу контроль прозорості реалізації 
конкурсу міні-проектів «Разом у майбутнє» Харківської 
обласної ради. У поточному році в межах конкурсу 
реалізується більше 400 міні-проектів на загальну 
суму більше 28 млн. грн. Один із таких проектів було 
реалізовано за ініціативою Артема Костецького в 
Пісочинському колегіумі – проведено заміну освітлення 
на енергоефективне. 
Про свою депутатську діяльність періодично особисто та 
через ЗМІ інформую громадськість Харківської області, 
взявши участь у програмах на Харківському обласному 
телебаченні, ТРК «Simon», АТН, Еспресо TV. Постійно 
з’являються мої коментарі та матеріали щодо нагальних 
проблем мешканців Харківської області в газеті 
«Харьковская неделя». 
Надав матеріальну допомогу Пісочинській ДЮСШ для 
закупівлі п’яти тенісних столів для секції тенісу. Столи 
закуплені та встановлені, діти на них грають.
Контактні дані депутата: 
- контактний телефон: 050-956-18-08; 
- електронна пошта: kysilviktor@gmail.com.
Адреси приймальних: 
1.cел. Пісочин, вул. Надії, 15 а, офіс 426 (9:00-18:00); 
2.пров. Транспортний, 2 (приміщення сільради) 
кожна друга субота місяця (9:00-12:00).
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Альтернатива

1

Шановні пісочинці! 
25 жовтня 2015 р. відбулися вибори до органів місцевого самоврядування. Активісти «ГО – «Альтернатива» 
брали участь у місцевих виборах і завдяки Вашій довірі, завдяки Вашим голосам отримали представницькі 
мандати в Пісочинській селищній раді, Харківській районній раді та Харківській обласній раді. 
Депутатами Пісочинської селищної ради стали Кісельова Людмила (округ № 15) та Тищенко Олександр 
(округ № 9).
Депутатами Харківської районної ради за виборчим списком ПП «Об’єднання «Самопоміч» було обрано 
Костецького Артема, Куріла Дмитра та Фисуна Артема.
Депутатом Харківської обласної ради за виборчим списком ПП «Об’єднання «Самопоміч» було обрано 
Киселя Віктора. 
Висловлюємо Вам щиру подяку й виносимо на Ваш розгляд звіти про виконану роботу упродовж року 
депутатських повноважень.



ЗВІТ 
Костецького Артема Сергійовича,

депутата Харківської районної ради VII скликання 
(ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ»)

за рік виконання депутатських повноважень 
Я, Костецький Артем Сергійович, був обраний депутатом 
Харківської районної ради 25 жовтня 2015 р. Член фракції 
«Об’єднання «САМОПОМІЧ». Секретар постійної 
комісії з питань освіти, культури, молодіжної політики, 
фізичної культури та спорту.
За звітний період відвідав усі 10 чергових сесій Харківської 
районної ради та 1 позачергову сесію, взяв участь у роботі 
10-ти засідань та 4-х виїзних засідань постійної комісії 
Харківської районної ради з питань освіти, культури, 
молодіжної політики, фізичної культури та спорту, на 
яких було визначено найболючіші проблемні питання 
освітніх установ району та передбачено додаткові кошти 
на їх фінансування з районного бюджету.
Відповідно до розпорядження заступника голови 
Харківської РДА Юрія Бондаренка входив до складу 
робочої групи та здійснював перевірку якості харчування 
шкіл Харківського району.
Головував на засіданні постійної комісії з питань освіти, 
культури, молодіжної політики, фізичної культури та 
спорту при погодженні нових кандидатур та подовженні 
контрактів директорів шкіл району перед початком 
нового 2016/2017 навчального року. 
Із метою захисту інтересів виборців п’ять разів виступив 
на сесіях, подав 75 депутатських звернень; прийняв 20 
звернень від громадян; провів 9 прийомів громадян та 23 
зустрічі з виборцями.
Був присутній на сесіях Пісочинської та Бабаївської 
селищних рад.
За моєю ініціативою на сесії Пісочинської с/р було 
створено спеціальну комісію з питань забезпечення 
вільного доступу громадян до водних об’єктів у Пісочині. 
За результатами роботи комісії розробляється план заходів 
на 2017 р. із забезпечення реалізації права громадян на 
доступ до водних об’єктів та облаштування громадських 
пляжів на ставках в с. Олешки та с. Рай-Оленівка. На 
квітень місяць 2017 р. заплановане очищення пляжу на 
р. Уди.
За численними зверненнями мешканців с. Пісочин щодо 
незадовільної якості роботи автобусного маршруту № 
1592, мною було ініційовано ряд зустрічей керівництва 
району, податкової інспекції, Укртрансбезпеки, поліції з 
перевізниками району. У результаті проведеної роботи  
районна рада спільно з РДА розробили Порядок надання 
компенсації проїзду пільговому контингенту з бюджету 
Харківського району. У подальшому із районного бюджету 
було виділено понад 800 000 грн. перевізникам в якості 
компенсації за безкоштовне перевезення пасажирів-
пільговиків, що частково вирішило це питання та знизило 
рівень напруги з боку перевізників, які здійснюють ці 
перевезення за власний рахунок, без компенсації. При 
цьому перевізники зобов’язалися покращити рівень 
сервісу та якість надання послуг, привести у відповідність 
санітарний стан рухомого складу.
При вивченні проблеми пасажирських перевезень в 
сел. Пісочин було випрацюване спільне рішення про 
запуск нового маршруту «Мобіль-Надія-поліклініка» 
для задоволення потреб громади селища в здійсненні 
внутрішніх перевезень.
Велику увагу за цей рік мною було приділено питанням: 
екології – реалізація проекту EcoLanding із роздільного 
збору твердих побутових відходів (ТПВ) у Харківському 
районі та м. Люботин, організовував і брав участь у 
роботі громадських інспекторів рибохорони в сел. 
Пісочин, звертався до Держекоінспекції та адміністрвції 
Дергачівського району щодо забруднення р. Уди, 
сільгоспземель в сел. Пісочин, сел. Солоницівка; 
     патріотичного виховання – було проведено шість 

лекцій «Джерела української цивілізації» та «Хто Ми і 
звідки?» в школах і літніх таборах для дітей Харківського 
району;
енергозбереження – розроблено та втілено проект 
«Заміна освітлення в Пісочинському колегіумі на 
енергоефективне» у межах конкурсу міні-проектів 
«Разом у майбутнє» Харківської обласної ради;
безпеки руху – надано пропозиції щодо встановлення 
дорожніх знаків, дорожньої розмітки, покращення роботи 
світлофорів;
національної безпеки – доклав значних зусиль у 
налагодженні процесу формування загонів Територіальної 
оборони при Харківському ОРВК, які стануть гарантом 
безпеки стратегічних об’єктів району у випадку 
надзвичайного стану.
Контактні дані депутата: 
- контактний телефон: (050)3025258; 
- електронна пошта: kosteckiy.a.s@gmail.com;
- адреса депутатської приймальні: м.Харків, вул. 
Суздальські Ряди, 9 (Будинок торгівлі), офіс 513 
(вівторок з 11:00 до 13:00).

ЗВІТ
Куріла Дмитра Олександровича,

депутата Харківської районної ради VII скликання
(ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ»)

за рік виконання депутатських повноважень
(25.10.2015 – 22.10.2016)

Я, Куріло Дмитро Олександрович, був обраний депутатом 
Харківської районної ради 25 жовтня 2015 р. Член фракції 
«Об’єднання «САМОПОМІЧ». Член постійної комісії з 
питань бюджету.
За звітний період брав участь у 10 чергових сесіях 
Харківської районної ради та 1 позачерговій  сесії; відвідав 
1 сесію Харківської обласної ради, 1 сесію Коротичанської 
селищної ради, 2 сесії Бабаївської селищної ради, 4 
сесії Пісочинської селищної ради. Узяв участь у роботі 
11 засідань постійної комісії Харківської районної ради 
з питань бюджету, 3 засідань постійної комісії з питань 
регламенту, 1 засіданні постійної комісії з питань ЖКГ, 1 
засіданні засіданні постійної комісії з питань соціально-
економічного розвитку, 1 засіданні постійної комісії 
Харківської обласної ради з питань бюджету, 2 засіданнях 
тимчасової робочої групи Харківської районної ради з 
питань транспортних перевезень, 1 засіданні тимчасової 
комісії з питань підвищення енергоефективності будинків 
та споруд, 1 засіданні комісії з питань присвоєння звання 
почесного громадянина Харківського району, 1 засіданні 
тимчасової робочої групи Пісочинської селищної 
ради з питань транспорту, 3 засіданнях тимчасової 
комісії Пісочинської селищної ради з питань вводу в 
експлуатацію багатоквартирного будинку. 
Мною та моїми помічниками було подано 17 депутатських 
звернень до районної ради та адміністрації району, 102 
звернення в інші інстанції (з них – 4 на імʼя Президента 
України, 2 на імʼя премʼєр-міністра, 4 на імʼя голів 
комісій Верховної Ради, 3 на імʼя голови Харківської 
обласної ради та інші), розроблено й внесено на розгляд 
сесії Харківської районної ради 4 проекти рішень. 
Регулярно проводяться (відповідно графіку) депутатські 
прийоми громадян в сел. Бабаї та м. Харків, сел. 
Коротичі, сел. Пісочин, сел. Безлюдівка, сел. Комунар 
та в сел. Рогань. При цьому було прийнято більше, 
ніж 170 звернень громадян із різних питань. Разом із 
помічниками та колегами по фракції провів більше, ніж 
100 робочих зустрічей із депутатами інших районних 
рад, міськрад, Харківської обласної ради та Верховної 
Ради України, парламенту Нідерландів, на яких були 
обговорені проблемні питання Харківського району та 
розвитку регіону.
Особливу увагу за звітний період нами було приділено 2



питанням:
1.Залучення грантових та бюджетних коштів для 
вирішення проблем мешканців Харківського району. 
2.Ефективному використанню бюджетних коштів 
(моніторинг районного бюджету та внесення пропозицій 
і змін в порядок закупівель товарів та послуг за бюджетні 
кошти).
3.Проблемам енергоефективності будинків і споруд 
(скління вікон та встановлення дверей у більше, ніж 30 
закладах освіти).
4.Якості дорожнього покриття (сел. М. Рогань, сел. 
Безлюдівка, сел. Пісочин, сел. Манченки, сел. Коротич).
5.Транспортним перевезенням (сел. Пісочин та район в 
цілому).
6.Допомога воїнам АТО (сел. Пісочин, сел. Бабаї, сел. 
Рогань).
7.Охороні довкілля та боротьбі з браконʼєрами (ремонт 
КНС в сел. Комунар, екологічний стан водойм в сел. 
Пісочин).
8.Стану Пісочинського колегіуму (ремонт даху, 
харчування, якість забезпечення навчального 
процесу, просвітницька діяльність, заходи для дітей, 
енергозбереження). 
9.Освітні та природоохоронні заходи (толоки в парку та 
музеї Сковороди в сел. Бабаях та сел. Пісочин).  
Періодично організовую надання юридичних 
консультацій та практичної допомоги у взаємовідносинах 
з Держгеокадастром та виконавчою владою на місцях, 
ОСББ (сел. Пісочин, сел. Бабаї, сел. Коротич, передмістя 
Харкова).
Також спільно з колегами проводимо різноманітні заходи 
з фізичного та культурного виховання юнаків та дівчат 
(спільно з ГО «АЛЬТЕРНАТИВА», ГО «ДОБРА ВОЛЯ» 
та осередками партії «САМОПОМІЧ»).
Усе вищеперераховане стало можливим завдяки підтримці 
небайдужих громадян – активістів з Пісочина, Бабаїв, 
Манченків, Рогані, Коротича, Березівки, Південного, 
Мерефи, Люботина, Безлюдівки, Хорошева, Васищева! 
Щира подяка ВАМ від всіх мешканців Харківського 
району!  
Контактні дані депутата: 
- контактний телефон: 050-532-28-50
- електронна пошта: gromrada@i.ua
Адреси депутатських приймалень:
1. м. Харків, вул. Суздальські Ряди, 9 («Будинок 
торгівлі»), оф. 509 (ввт.–чтв. з 16:00 по 17:00);
2. сел. Бабаї, Селищна рада, (друга субота місяця з 
10:00 – 12:00).

ЗВІТ
Фисуна Артема Миколайовича,

депутата Харківської районної ради VII скликання
(ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ»)

за рік виконання депутатських повноважень
Я, Фисун Артем Миколайович, був обраний депутатом 
Харківської районної ради 25 жовтня 2015 р. Член фракції 
«Об’єднання «САМОПОМІЧ». Голова постійної комісії 
з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого 
самоврядування, законності, боротьби з корупцією та 
злочинністю, зв’язків з об’єднаннями громадян.
За звітний період відвідав 10 чергових сесій Харківської 
районної ради та 1 позачергову, 10 засідань постійної 
комісії Харківської районної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, місцевого самоврядування, 
законності, боротьби з корупцією та злочинністю, 
зв’язків з об’єднаннями громадян. Відвідував засідання 
постійної комісії з питань бюджету та комісію з питань 
аграрної політики, земельних відносин, екології та 
природних ресурсів. Узяв участь у виїзному засіданні 
постійної комісії з питань освіти, культури, молодіжної 
політики, фізичної культури та спорту в сел. Пісочин, де 

було визначено найболючіші проблемні питання селища 
й передбачено додаткові кошти на їх фінансування з 
районного бюджету. Брав участь у роботі засідання 
робочої комісії з підготовки матеріалів на присвоєння 
звання «Почесний громадянин Харківського району».
Я провів 17 прийомів та 15 зустрічей із громадянами. На 
особистих прийомах звернулося близько 50 мешканців, 
у зв’язку з цим було подано 60 депутатських звернень. 
За зверненням громадян неодноразово був присутній на 
судових засіданнях, під час яких розглядалося питання 
ТОВ «Укрскладбуд-центр» про скасування рішення про 
виділення земельної ділянки Пісочинському відділенню 
«Рада Чорнобиль», яку в 1992 р. виділено чорнобильцям-
інвалідам. Суд прийняв рішення не підтримувати ТОВ 
«Укрскладбуд-центр». Також був присутній на судових 
засіданнях, де розглядалася справа щодо порушення 
Пісочинською селищною радою законодавства при 
виданні газети «Пісочинські вісті».
Була організована телефонна гаряча лінія для прийняття 
звернень від громадян. 
У жовтні 2015 р. до мене звернулися мешканці с. 
Докучаївське (Комуніст) щодо неякісного ремонту 
ділянки дороги по вул. Докучаївська, яка за короткий 
період часу була зруйнована. Після вивчення питання та 
розгляду на сесії Харківської районної ради виконавець 
робіт ФОП Саакян, відповідно до умов угоди, провів 
ремонт цієї ділянки дороги за власний рахунок. 
Разом із колегами по фракції працювали над розробкою 
нового регламенту та положень про постійні комісії 
Харківської районної ради. За результатами розгляду було 
передбачено рівні права на виступ, внесення пропозицій, 
висловлювання реплік і промов депутатам та іншим 
громадянам України. 
Був присутній на сесіях Пісочинської селищної ради, 
Бабаївської селищної ради, Південноміської ради 
Харківського району. 
За рік депутатських повноважень підготовув сім 
змістовних доповідей, із якими виступав на президіях 
та сесіях Харківської районної ради. Відповідно до 
розпорядження заступника голови Харківської РДА 
Юрія Бондаренка я входив до складу робочої групи 
та здійснював перевірку якості харчування шкіл 
Харківського району. Під час роботи робочої групи в 
одній із шкіл Харківського району було отримано скарги 
від батьків щодо якості та вартості продуктів харчування, 
відсутності неналежної кількості підручників для учнів 4 
та 7 класів. 
Із третьої спроби на сесію Харківської районної було 
внесено та затверджено положення про закупівлю через 
електронну систему публічних закупівель ProZorro, що 
здатна забезпечити рівні умови та здорову конкуренцією 
для підприємців.
Харківська районна рада затвердила порядок розгляду 
електронних петицій, початкова пропозиція яких 
складала 700 голосів. За моєю пропозицією цю кількість 
голосів під петицією знижено до 250. 
Як голова постійної комісії проаналізував сторінки та 
сайти місцевих рад Харківського району. При цьому були 
виявлена низка порушень, наприклад, із 29 рад жодна не 
має на сайті інформації в формі відкритих даних. 7 рад 
не зареєстровані на Єдиному веб-порталі використання 
публічних коштів, а перелік укладених договорів, акти 
специфікацій та фінансова звітність взагалі відсутні. Про 
порушення Законів України «Про доступ до публічної 
інформації», «Про відкритість використання публічних 
коштів» було повідомлено на сесії Харківської районної 
ради у присутності прокурора. Також було надіслано 
депутатські звернення до кожної ради з проханням 
усунути порушення.
Брав участь у засіданні робочої комісії з підготовки 
матеріалів на присвоєння звання «Почесний громадянин 
Харківського району». 3



Інформаційні матеріали «Громадянське об’єднання – «Альтерантива»» не є друкованим виданням, містить інформацію про роботу громадської організації 
«Громадянське Об’єднання – «Альтернатива»», легалізованої наказом від 08.08.2013 No76/4 Харківського управління юстицій. Наклад – 8000 прим. 

Поширюється безкоштовно. Відповідальний за випуск: Шапарь С.М.4

Неодноразово відвідував військослужбовців Збройних 
Сил України в Луганській та Донецькій області в 
зоні ведення бойових дій, доставляючи волонтерську 
допомогу. 
Брав участь в організації «Наукових пікніків» у Пісочині 
та спортивно-розважальному заході «Велодень в Пісочині 
– 2016», у форматі якого проводжу велоекскурсію 
історично-пам’ятними місцями Пісочина для дорослих.
Учасник загону територіальної оборони Харківського 
району.
Організував трансляцію засідань Харківської районної 
ради, з якими можна ознайомитися на каналі www.
youtube.com Альтернатива Пісочин.
Контактні дані депутата: 
- контактний телефон: 095-671-17-22; 
- електронна пошта: fysun.artem@gmail.com.
Адреси приймальних: 
1.cел. Пісочин, вул. Надії, 15 а, офіс 426 (9:00-18:00); 
2.пров. Транспортний, 2 (приміщення сільради) 
кожна друга субота місяця (9:00-12:00); 
3.м. Харків, вул. Григорівське шосе, 52 кожен другий 
четвер (10:00-12:00).

ЗВІТ
Тищенка Олександра Григоровича,

депутата Пісочинської селищної ради VII скликання
(член ГО – «Альтернатива»)

за рік виконання депутатських повноважень
(25.10.2015 – 22.10.2016)

Я, Тищенко Олександр Григорович, був обраний 
депутатом Харківської районної ради 25 жовтня 2015 р. 
Член постійної комісії з питань забезпечення охорони 
та захисту прав людини і громадянина, законності, 
громадського порядку, депутатської діяльності та 
розвитку місцевого самоврядування, округ №9.
За час депутатських повноважень на окрузі було 
проведено:
асфальтування дороги по вул. Транспортній від № 121 до 
№101;
встановлення освітлення по вул. Транспортній від № 121 
до № 101;
заміну трансформатора на новий та більш потужний на 
перехресті вул. Слобідської та вул. Партизанській;
облаштування нових парковочних місць біля 
Пісочинського колегіуму. 
Навесні та восені 2016 р. було висаджено понад 25 дерев у 
парку «Перемоги» біля Пісочинського будинку культури. 
Брав участь в організації та проведенні заходів для дітей 
«Велодень Пісочині», «Наукові пікніки», «Квест-гра до 
Дня незалежності».
За результатами роботи з мешканцями написав біля 20 
звернень до Пісочинської селищної ради.
Контактний телефон: 0677413391

ЗВІТ
Кісельової Людмили Григорівни,

депутата Пісочинської селищної ради VII 
скликання

(член ГО – «Альтернатива»)
за рік виконання депутатських повноважень

(25.10.2015 – 22.10.2016)
Я, Кісельова Людмила Григорівна, була обрана депутатом 
Пісочинської селищної ради 25 жовтня 2015 р. по округу 
№ 15. Член постійної комісії з гуманітарних питань, 

фізичної культури та спорту, молодіжної політики, 
охорони  здоров’я та соціального захисту населення.
За звітний період узяла участь у всіх восьми засіданнях 
Пісочинської селищної ради VІІ скликання. Склала 
та подала проект плану роботи постіної комісії, 
разом із членами комісії складала акти обстеження 
матеріально-побутових умов людей похилого віку, 
опікуюся проблемами людей із особливими потребами 
та недієздатних мешканців, які потребують допомоги в 
оформленні документації для призначення соціальних 
виплат, виділення матеріальної допомоги, видачі та 
оформлення втрачених посвідчень та документів, що 
підтверджують їх статус. Із метою вирішення цих питань 
виїжджала до відділення пенсійного фонду, податкової, 
управління соціального захисту населення Харківської 
РДА.
Була ініціатором проведення тематичних семінарів для 
мешканців свого округу з питань вибору управляючих 
компаній, створення ОСББ та ОСН. Семінари були 
проведені 20 квітня і  30 травня 2016 р. із залученням 
фахівців. На цих зустрічах було присутніми більше 50 
мешканців м-ну «Надія».
У грудні 2015 р. подала на ім’я голови Пісочинської 
селищної ради  депутатське зверненя з проханням 
включити до проекту бюджету на 2016 р. проведення 
ремонтних робіт у багатоповерхових будинках:
1. По вул. Надії 16Г, 16Д, 16 Є – утеплення підвалів та 
ремонт під’їздів. 2. По вул. Молодіжній, 3 – утеплення 
вікон у підвалах, укріплення підпірної стіни за будинком, 
приведення в належний стан колекторів водовідведення, 
електричних щитових, встановлення огорожі біля 
дитячого майданчика навпроти будинку та облаштування 
додаткових паркувальних місць. 3. По вул. Молодіжній, 2А 
– приведення в належний стан колекторів водовідведення 
буля 2 підїзду, втстановлення огорожі біля входу в підвал 
(3 під’їзд), проведення робіт із відновлення роботи 
вентиляційних каналів в будинку.
Крім того, мною особисто були ініційовані й проведені 
зустрічі мешканців округу № 15 із головою селищної 
ради та комісією з благоустрою, що проходили 16 січня 
та 10 березня  2016 року.
За час депутатських повноважень склала 25 актів 
обстеження матеріально-побутових умов для виділення 
матеріальної допомоги, 15 актів обстеження місць 
тимчасвового перебування внутрішньо-переміщених 
осіб, подала 30 депутатських звернень до Пісочинської 
с/р, КП «Харківводоканал», департамент ЖКГ та розвитку 
інфраструктури Харківської ОДА, начальнику УЕГГ 
ПАТТ «Харківгаз», голові Харківської РДА, заступникам 
голови ХОДА, директорам КЗ ХСШ. Керівнику ТОВ 
«Авто ОВІ», що стосувалися вирішення питань надання 
послуг мешканцям у сфері ЖКГ, транспорту, та розвитку 
інфраструктури. 
Проводила зустрічі з учасниками АТО та надавала 
допомогу в отриманні інформації безпосередньо, як 
учасникам АТО, так і членам їх сімей.
При вирішенні проблем намагаюся оперативно реагувати 
на всі звернення до мене виборців округу та сел. Пісочин. 
Контакти:0992760154; 097506150
e-mail: kiselevalydmsla15@gmail.com

Шановні пісочинці! 
Висловлюйте свої пропозиції щодо формування 
видаткової частини бюджету на 2017 р.
https://goo.gl/forms/9DdJyQVlYx4qRrwd2


