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Олександр Юрійович Третьяков — укра-
їнський політичний діяч, народний депутат 
України IV, V, VI, VIII скликань. Очолює Комітет 
ВР в справах ветеранів та осіб з інвалідністю. 

Олександр Третьяков народився 20 берез-
ня 1970 року у Києві. Навчався спочатку у се-
редній школі №102, старші класи — у середній 
школі №135. Закінчив Київське вище інженер-
не радіотехнічне училище протиповітряної 
оборони. З 1992 по 1994 рік служив у Збройних 
силах України. Закінчив службу у званні стар-
шого лейтенанта. З 1995 по 2002 рік працював 
у бізнесі, очолюючи компанію «АТЕК-95» — од-
ного з найбільших нафтотрейдерів країни.

У 2002 році почав активно займатися по-
літикою. З самого початку і протягом усієї 
кар’єри послідовно підтримував виключно 
проєвропейські патріотичні сили. Вперше був 
обраний до парламенту за списком «Народ-
ного руху», увійшов до фракції «Наша Украї-
на». Під час Помаранчевої революції працю-
вав заступником керівника штабу Віктора 
Ющенка. Після перемоги на виборах обіймав 
посаду першого помічника Президента (2005 
рік). У складі «Нашої України» обирався до 
парламенту  на виборах 2006 року та позачер-
гових виборах 2007 року. Після перемоги Ві-

ктора Януковича на президентських виборах 
Третьяков перейшов в опозицію. У 2013-2014 
роках продовжував активно зай матися гро-
мадською діяльністю.

Брав участь у Революції Гідності у складі 
Громадянської ініціативи «Третя українська 
республіка». Брав участь у розробці страте-
гії протесту, надавав матеріально-техніч-
ну підтримку та приміщення для ночівлі 
протес тувальників. Із початком війни на схо-
ді закуповував амуніцію для добровольчих  
батальйонів у зоні АТО.

На позачергових виборах до Верховної 
Ради України у 2014 році висувався по одно-
мандатному округу №219 (м. Київ, Святошин-
ський район) від «Блоку Петра Порошенка»,  де 
здобув упевнену перемогу — 44,91 % голосів. 

У 2014 році був обраний головою Коміте-
ту у справах ветеранів та осіб з інвалідністю. 
Опікується питанням створення ефективної 
системи соціального захисту ветеранів та 
учасників АТО, став ініціатором створення 
Міністерства у справах ветеранів, також при-
діляє особливу увагу правам та соціальному 
захисту людей з інвалідністю. 

Перебуває у шлюбі з Аллою Третьяковою, 
виховує трьох дітей — Дар’ю, Єгора та Данііла.

Олександр Третьяков  
з родиною у Національному  

заповіднику «Софія Київська» 
30 жовтня 2018



Я довго обирав, з чого розпочати свій звіт перед вами, 
адже за цей час багато чого відбулося і багато було 
зроблено. І, хоч я взяв за правило регулярно звітува-
ти про результати своєї діяльності, щоразу для мене 
це певний іспит. Тож почну з розповіді про випадок 
із мого життя, який стався багато років тому...

Після закінчення четвертого класу потрібно було 
складати іспит з математики. Іспит був для мене 
дуже важливим, адже це була своєрідна перепустка 
в «доросле» шкільне життя.

Як зараз пам’ятаю своє хвилювання і напругу. 
Тоді я доклав максимум зусиль і поборов своє хви-
лювання, переміг страх і добре склав цей іспит. Але 
найголовніше те, що я відчув смак перемоги — пе-
ремоги над собою. Саме та дитяча перемога сфор-
мувала в мені впевненість перед будь-яким життє-
вим викликом.

Після того в моєму житті було багато інших іспи-
тів, але цей перший я запам’ятав назавжди.

Протягом життя ми часто змушені складати іс-
пити, а інколи самостійно собі їх влаштовуємо. 
Саме так я вчинив, коли прийняв рішення йти на 
вибори до Верховної Ради України у 2014 році. Йти 
на вибори по мажоритарному виборчому округу, де 
люди голосували безпосередньо за кандидата, а не 
за партію. Перед цим я радився з багатьма мешкан-
цями Святошинського району, вивчав існуючі про-
блеми, зважував власний досвід і знання.

Я знав, що для мене це буде непростий іспит, але 
зважився на нього. І я дуже вдячний мешканцям 
Святошинського району, які повірили мені і про-
голосували за мене. Я також вдячний і тим, хто не 
проголосував за мене на тих виборах у 2014 році. 
Рішення цих виборців стало для мене величезним 

Шановні кияни!



стимулом зробити якомога більше для лю-
дей, для України.

Перемога на виборах у мажоритарному 
окрузі стала для мене одночасно і великим 
іспитом, і великою відповідальністю, і вели-
ким досвідом. За цей короткий час змінило-
ся все: світ, країна, ми.

Змінилася і наша армія. Українці стали 
більш свідомими та патріотичними. Сотні 
тисяч чоловіків та жінок стали на захист не-
залежності та територіальної цілісності на-
шої Батьківщини у війні з Росією: хто зі збро-
єю в руках, а хто з волонтерською допомогою. 
Вони віддано захищають свою державу.

Дуже важливою є відповідь на питання: 
що і як буде із захисниками після їхньої 
служби, а також з їхніми сім’ями, якщо за-
хисник загине. Вони мають бути впевнені 
у своєму майбутньому і майбутньому своїх 
родин.

Як колишній військовий я вирішив дати 
відповідь на це питання. І, складаючи черго-
вий іспит у своєму житті, пішов працювати 
головою парламентського Комітету у спра-
вах ветеранів та осіб з інвалідністю.

Хочу подякувати народним депутатам — 
членам комітету: Юрію-Богдану Шухевичу, 
Максиму Бурбаку, Глібу Загорію, Михайлу 
Гаврилюку і Юрію Рибчинському. Завдя-
ки нашій спільній праці та наполегливості 
Верховна Рада ухвалила усі запропоновані 
нами закони.

Особливу подяку хочу висловити панові 
Юрію-Богдану Шухевичу, який у нашому 

Комітеті є символом Незалежності України, 
зразком патріотизму та працездатності. Я 
дуже радий і гордий, що маю нагоду працю-
вати разом з такою людиною.

Також дякую всім працівникам Секре-
таріату Комітету. Без їхньої професійної, 
системної, скрупульозної щоденної роботи 
було б дуже складно втілити у законодавчі 
ініціативи наші ідеї, які потім стали закона-
ми. І що мені особливо імпонує — усі наші 
працівники у кожному питанні бачать не 
статтю закону, а проблему конкретної люди-
ни, якій потрібна допомога.

На окрему подяку заслуговують представ-
ники ветеранських, волонтерських та пра-
возахисних організацій. Дуже часто саме 
вони доносять до депутатів реальні пробле-
ми, які необхідно вирішити на законодавчо-
му рівні, а також пропонують свою практич-
ну допомогу у їх вирішенні.

Час випробувань, час нових іспитів для 
України ще не закінчено. Наступного року 
навесні ми обираємо Президента, восени 
— новий парламент. І не буде перебільшен-
ням сказати, що від нашого вибору зале-
жить наша незалежність та існування Укра-
їнської держави. У такій непростій ситуації 
я маю намір продовжувати працювати за-
ради України, Києва та Святошинського ра-
йону, який за ці роки вже теж став для мене 
рідним. Тому неодмінно братиму участь у 
виборах восени 2019 року у Святошинсько-
му районі столиці.

Готовий до нових іспитів і викликів.

Щиро ваш, 
Олександр Третьяков 
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РОБОТА  
В ПАРЛАМЕНТІ

Після війни, 
найстрашніша  
біда України —  
це популізм. 
Основний принцип 
моєї роботи в 
парламенті — нульова 
толерантність до 
популізму. Ми маємо 
писати та ухвалювати 
лише такі закони, які 
держава спроможна 
реалізувати.

Олександр Третьяков
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Так сталося, що період цієї ка-
денції як депутата VIII скли-
кання Верховної Ради України 
(з 2014 по 2018 рік) став, мабуть, 
найскладнішим за всю історію 
нашої Незалежності. Якби на-
передодні запланованого під-
писання Угоди про асоціацію 
з ЄС, 5 років тому, хтось сказав, 
що трохи більше ніж за півро-
ку в Україну прийде війна, я б 
йому не повірив. 

Ніхто з нас не очікував та-
кого віроломства й жорстокості 
від сусідньої держави. На жаль, 
сьогодні війна для нас — по-
всякденна реальність. Ми не 
були готові до неї, проте змогли 

згуртуватися і стримати над-
звичайно сильного та небезпеч-
ного супротивника, який, на 
відміну від нас, до війни добре 
підготувався. Тримаючи оборо-
ну на сході, ми зуміли провести 
ключові реформи, які визначи-
ли майбутнє України на багато 
років та навіть десятиліть. Все 
це попри постійну протидію з 
боку Росії не лише на військо-
вому, а й на дипломатичному, 
інформаційному, політичному 
фронтах.  Дозвольте перелічити 
ключові зміни, здійснені в дер-
жаві  в тому числі за моєї уча-
сті як депутата Верховної Ради 
України.

Рух до Європи для оновленої 
України розпочався з підпи-
сання Угоди про асоціацію. 
Пам’ятаю, як восени 2013 у 
складі Громадянської ініціа-
тиви «Третя українська рес-
публіка» ми одними з перших 
розпочали просвітницьку 
кампанію на тему переваг єв-
роасоціації. А коли Янукович 
відмовився підписувати угоду, 
відстояли наші переконання 
на Євромайдані. 

Політичну частину угоду 
врешті було підписано 21 бе-
резня, а економічну — 27 черв-
ня 2014 року. Починаючи з 
осені 2014 року Верховна Рада 
працює над приведенням 
українського законодавства 
у відповідність до європей-
ських норм. 

Зближення з Європою на 
власному досвіді українці 
змогли відчути завдяки отри-
манню безвізового режиму 
влітку 2017 року. Станом на 
початок вересня без віз змог-
ли  відвідати Європу 1 мільйон 
290 тисяч українців. Задля от-
римання позитивного рішен-
ня Європейського парламенту 
щодо безвізу Україна ухвалила 
низку законів, зокрема щодо 
електронного декларування 
чиновниками їхніх статків.

Одним з найважливіших  
кроків у напрямку до Євро-
пи стане закріплення наміру 
інтеграції до ЄС в Основному 
Законі України. Прагнення до 
членства в ЄС та НАТО плану-
ється зафіксувати у преамбулі 
Конституції. Це стало б стра-

Європейський вибір 

Під час акції на підтримку Угоди про 
асоціацію, 24 листопада 2013
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ховкою від зміни зовнішньопо-
літичного курсу майбутніми 
керманичами держави.

Перший крок вже зроб-
лено  — парламент ухвалив 
рішення про включення від-
повідного законопроекту до 
порядку денного 9-ї сесії та 
передачі проекту закону до 
Конституційного Суду. За це 
проголосував 321 народний 
депутат. Відповідні зміни до 
Конституції Верховна Рада 
планує ухвалити на початку 
2019 року.

Буклети інформаційної кампанії 
про переваги та особливості 
безвізу, проведеної у Києві за 

сприяння Олександра  Третьякова 
у 2017 році

Проект Постанови 
про включення до 
порядку денного дев’я-
тої сесії Верховної Ради 
України восьмого скликання 
законопроекту про внесення 
змін до Конституції України 
(щодо стратегічного курсу 
держави на набуття повно-
правного членства України 
в Європейському Союзі та в 
Організації Північноатлан-
тичного договору) і про його 
направлення до Конститу-
ційного Суду України

№9037/П від 18.09.2018

Третьяков О.Ю.  За

 1 290 000
українців скористалися безвізом  

із червня 2017 по вересень 2018 року
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Успіх країни неможливий без 
сильного місцевого самовря-
дування. Адже рішення щодо 
розбудови інфраструктури, під-
тримки місцевих виробників, 
забезпечення матеріально-тех-
нічної бази закладів освіти та 
медицини мають ухвалювати-
ся на місцях із глибоким розу-
мінням проблематики.  

Для забезпечення можли-
востей розвитку регіонів було 
зроблено логічний крок — пов-
новаження та ресурси були 
передані тим, хто найкраще 
може їх застосувати — місце-
вим громадам. За даними со-
ціології, більшість українців 
підтримують децентралізацію 
(43% опитаних проти 22%, які не 

підтримують). А 37% мешкан-
ців об’єднаних територіальних 
громад вже відчули підвищен-
ня якості життя.  

Завдяки цій реформі Київ 
також отримав нові можливості 
для розвитку. Завдяки бюджет-
ній децентралізації 60% по-
датку на доходи фізичних осіб 
залишаються в Києві.  З самого 
початку цієї каденції я послі-
довно відстоював позицію щодо 
того, що 3/4 надходжень від по-
датку з доходів фізичних осіб 
мають залишатися у бюджеті 
Києва. У 2016 році подібні нор-
ми було впроваджено урядом. 
Вважаю це досягненням моєї 
мети щодо розширення фінан-
сової самостійності столиці.

Розвиток місцевого самоврядування

Проект 
закону про 
добровільне 
об’єднання 
територіальних 
громад

№70915 від 27.11.2014

Третьяков О.Ю.  За

Чи підтримуєте ви 
кроки, які здійснює 
держава в межах 
децентралізації 
влади? 

За даними опитування  
Фонду «Демократичні ініціативи»  
ім. Ілька Кучеріва, проведеного   
16–28 серпня 2018 року

Безумовно, так

Скоріше, так

Я нічого про це не знаю

Скоріше, ні

Зовсім ні

Важко сказати

Фонтани на реконструйованій Поштовій 
площі в Києві

8,6

34,4

15,5

24,9

10,4

6,3
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Якісна освіта є основою роз-
витку держави. Протягом 
років незалежності Україна 
дотримувалася старої радян-
ської моделі освіти. Пооди-
нокі реформи не встигали за 
вимогами світу, який стрімко 
змінюється.  

Розпочата у 2017 році ре-
форма ставить перед держав-
ною системою освіти ключову 
мету — навчати людей знань 
та компетенцій, які дійсно 
стануть їм у пригоді в майбут-
ньому. 

Це передбачає комплексну 
зміну на всіх рівнях: у серед-
ній, професійно-технічній та 
вищій освіті. Зміни торкнуть-
ся не лише освітніх програм, 
а й професійної підготовки 
вчителів та викладачів, систе-
ми адміністрування навчаль-
них закладів тощо. 

На законодавчому рівні 
реформа запроваджується За-
коном України «Про освіту» 
(№2145-VIII), ухваленим Вер-
ховною Радою 5 вересня 2017 
року.

Для успішної протидії викли-
кам сучасного світу наша дер-
жава має бути здатною подбати 
про власну безпеку. Сильна бо-
єздатна армія — основа націо-
нальної безпеки. За ці чотири 
роки Україна фактично підняла 
армію з руїн. Ми впевнено кро-
куємо до побудови професійної 
сучасної армії. Хоча сьогодні 
ще немає можливості повністю 
відмовитися від призову, при-
йнято закон, який робить його 
більш цивілізованим.

 Щороку збільшується вій-
ськовий бюджет. Збройні сили 
отримують сучасне озброєння 
не лише завдяки міжнародним 
партнерам, а й виготовлене на  

вітчизняних підприємствах. 
Завдяки військовому замовлен-
ню в державі розпочалося від-
новлення високотехнологічно-
го виробництва.

Сучасна освіта

Модернізація Збройних сил

Проект 
закону про 
Державний 
бюджет Украї-
ни на 2018 рік

№7000  
від 15.09.2017

Третьяков О.Ю.  За

Військовий бюджет  
України, % ВВП

2014     1,7%
27 млрд грн

2015                 2,6%
52 млрд грн

2016                2,5%
59 млрд грн

2017            2,7%
96 млрд грн

2018          2,6%
87 млрд грн

Дані: 2014—2017—  
«Путівник по реформах»  

ГО «Internews Ukraine»
2018 — Міністерство  

оборони України

Проект 
Закону 
про освіту

№3491-д від 
04.04.2016

Третьяков О.Ю.  За

Урок у початковій школі, який прово-
диться відповідно до концепції НУШ 
(Нова українська школа)
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У 2018  ПАРЛАМЕНТ УХВАЛИВ ТАКІ ВАЖЛИВІ ЗАКОНОПРОЕКТИ,  
АВТОРОМ (СПІВАВТОРОМ) ЯКИХ Є НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ ОЛЕКСАНДР ТРЕТЬЯКОВ:

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

27 лютого 2018 13 березня 2018 13 березня 2018

Закон України про вне-
сення змін до деяких 
законів України щодо 
державної підтримки 
учасників бойових дій 
та їхніх дітей для здо-
буття професійно-тех-
нічної та вищої освіти 
№2300-VIII.
Надано право на держав-
ну цільову підтримку для 
здобуття професійно-тех-
нічної та вищої освіти у 
державних та комуналь-
них навчальних закладах 
усім категоріям учасників 
бойових дій, особам з 
інвалідністю внаслідок 
війни та їхнім дітям.

Закон України «Про внесен-
ня зміни до Закону України 
«Про реабілітацію інвалідів 
України» щодо встановлен-
ня групи інвалідності учас-
никам антитерористичної 
операції» №2318-VIII. 
Законом передбачено, що осо-
бам, які під час безпосеред-
ньої участі в АТО отримали 
ушкодження, які призвели до 
необоротної втрати верхніх 
та/або нижніх кінцівок (їх 
частин), іншого органу або 
повної стійкої втрати органом 
його функцій, що призвело до 
інвалідності, група інвалідно-
сті встановлюється безстроко-
во та на ступінь вище, але не 
вище І групи.

Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення процедури реабі-
літації жертв репресій комуністичного 
тоталітарного режиму 1917 - 1991 років» 
№2325-VIII. 
Створено правові підстави для реабіліта-
ції та відновлення доброго імені жертв 
комуністичних репресій 1917-1991 років, що 
є на сьогодні моральним обов’язком нашої 
держави. На підставі цього закону мають 
бути реабілітовані особи, які були репресо-
вані у позасудовому порядку - так званими 
«трійками», «особливими нарадами» 
НКВС, а також особи, засуджені за діяння, 
які згідно з резолюцією Парламентської 
Асамблеї Ради Європи № 1096 не вважали-
ся злочинами у цивілізованому суспіль-
стві. Процедура реабілітації враховуватиме 
усі обставини здійснення репресії проти 
конкретної особи.
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Відповідь на питання, який на-
прям роботи обрати у парла-
менті, я дав для себе ще до того, 
як восени 2014 року дізнався 
результати виборів. Один з моїх 
життєвих принципів  — працю-
вати там, де можу  реалізувати 
найбільшу кількість ініціатив, 
необхідних державі та співгро-
мадянам.

Україна у стані війни, а сам я 
за професією військовий. Тому 
очолив Комітет у справах вете-
ранів та осіб з інвалідністю.

Ми не були готові до війни, 
а ще менше були готові до її на-
слідків. Воїни, які захищають 
Україну на сході, мають зна-
ти, що їм є куди повертатися. 
Ми не маємо права зустріти 
їх холодною байдужістю бю-
рократичних коридорів. Сьо-
годні обов’язок держави — за-

хистити наших захисників.  
І так само — рідних тих, хто не 
повернувся.  

Протягом усіх чотирьох ро-
ків Верховної Ради VIII скли-
кання моя парламентська ді-
яльність була спрямована в 
основному на питання соціаль-
ного захисту ветеранів та осіб з 
інвалідністю. Я переконаний, 
що кожен законотворець пови-
нен працювати передусім над 
вирішенням питань, які вхо-
дять до відання його комітету. 
Державний механізм працю-
ватиме злагоджено та ефек-
тивно лише тоді, коли  біль-
шість депутатів усвідомлять, 
що Парламент — це наше місце 
роботи, а не трибуна для піару.  
А наші роботодавці — україн-
ські громадяни. І перед ними 
ми несемо відповідальність. 

Парламентські слухання на 
тему: «Державні гарантії 
соціального захисту учасників 
антитерористичної операції, 
Революції Гідності та членів їх родин: 
стан і перспективи» 19 жовтня 2016



22 травня 2018 2 жовтня 201818 вересня 201819 червня 2018

Закон України 
«Про внесення 
змін до зако-
нодавчих актів 
України щодо 
соціального за-
хисту постраж-
далих учасників 
Революції Гід-
ності та деяких 
інших осіб»  
№2443-VIII. 
Постраждалі учас-
ники Революції 
Гідності в пільгах 
прирівняні до 
учасників бойо-
вих дій.

Закон України «Про 
внесення змін до 
деяких законодав-
чих актів України 
щодо застосування 
терміну «особа з 
інвалідністю» та 
похідних від нього» 
№ 2543-VIII
Закон гармонізує 
українське законо-
давство з міжнарод-
ною Конвенцією про 
права осіб з інва-
лідністю, та змінює 
у 77 законах слова 
«інвалід», «дити-
на-інвалід» на слова 
«особа з інвалідні-
стю» та «дитина з 
інвалідністю». 

Закон України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо поси-
лення соціального захисту окремих 
категорій осіб із числа жертв нацист-
ських переслідувань та політичних 
репресій» №2543-VIII. 
На рівні закону держава однаково 
визнала жертв політичних репресій і 
нацистських переслідувань, однаково 
засудила ці ганебні події минулого і 
надала потерпілим однакові пільги. 
Малолітні та неповнолітні в’язні кон-
цтаборів періоду Другої світової війни та 
реабілітовані жертви репресій комуніс-
тичного режиму на території України 
1917-1991 років, які були необґрунтовано 
засуджені за свою політичну діяльність 
і відбували покарання у тюрмах чи від-
правлялися до психіатричних лікарень, 
отримали такі самі пільги, на які мають 
право учасники бойових дій та люди з 
інвалідністю внаслідок війни. 

Закон України «Про 
внесення змін до деяких 
законів України у зв’язку 
із прийняттям Закону 
України «Про особливості 
державної політики із 
забезпечення державного 
суверенітету України на 
тимчасово окупованих 
територіях у Донецькій та 
Луганській областях»  
№2462-VIII.
Учасникам заходів із за-
безпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі 
і стримування збройної 
агресії Російської Федерації 
у Донецькій та Луганській 
областях надано такі самі 
соціальні гарантії, які перед-
бачені для учасників АТО.

РОБОТА В ПАРЛАМЕНТІ

8 законопроектів  
прийнято  
як закони

15

У 2014—2018 РОКАХ:
Олександр Третьяков

87
законопроектів 

Подав з них

36 36 15
прийнято  
як закони та 
постанови

1. Олег Ляшко
2. Віктор Галасюк
3. Максим Бурбак
4. Олександр Третьяков
5. Артур Герасимов
6. Ірина Геращенко
7. Ірина Луценко
8. Оксана Продан
9. Ганна Гопко
10. Марія Іонова

Перебувають 
на розгляді 
ВРУ

Зняті з 
розгляду, 
відкликані 

385

80

пленарних 
засідань 
Верховної Ради

засідань Комітету у 
справах ветеранів та 
осіб з інвалідністю

Відвідав це

82%

99%

усіх засідань

усіх засідань

О. Третьяков — єдиний  
київський мажоритарник в ТОП-10 

найефективніших депутатів ВР
Видання «KievVlast»

9 серпня 2018

Видання Бізнес-медіа 
8 серпня 2018

Рейтинг ефективності депутатів
за підсумками роботи Верховної Ради 
у 2014—2018 роках
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ОСНОВНІ ЗАХОДИ, ПРОВЕДЕНІ КОМІТЕТОМ

22 квітня  2015 25 листопада 2015 20 квітня 2016 19 жовтня 2016

Слухання на тему:  
«Про соціальний захист 
та медичне забезпечення 
ветеранів війни та відзна-
чення 70-річчя Перемоги 
над нацизмом у Європі»

Розширене засідання 
Комітету, на якому 
розглянуто питання 
забезпечення рівного 
доступу людей з ін-
валідністю до право-
суддя

Комітетські слухання 
на тему: «Стан реаліза-
ції законодавства у сфе-
рі соціального захисту 
ветеранів війни, жертв 
нацистських переслі-
дувань та дітей війни»

Парламентські слухання 
на тему: «Державні гаран-
тії соціального захисту 
учасників антитерорис-
тичної операції, Революції 
Гідності та членів їх родин: 
стан і перспективи»
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Наш Комітет було створено  
4 грудня 2014 року.  З перших 
днів роботи одне з його ключо-
вих завдань — законодавче ре-
гулювання системи соціально-
го захисту учасників війни на 
сході України та постраждалих 
учасників Революції Гідності.  
У 2014-2015 роках  нам з колега-
ми по комітету довелося ство-
рювати цю систему фактично 
з нуля. Тепер ми постійно пра-
цюємо над її удосконаленням.

Діяльність Комітету поля-
гає у підготовці законопроек-
тів, попередньому розгляді пи-
тань, які виносяться на розгляд 
ВРУ, та здійсненні контролю за 
реалізацією прийнятих зако-
нів у таких сферах: 

 ■ соціальний та правовий за-
хист ветеранів, жертв на-
цистських переслідувань та 
громадян похилого віку. Регу-
лювання діяльності громад-
ських об’єднань таких осіб;

 ■ законодавче забезпечення 
увічнення пам’яті загиблих 
захисників Батьківщини;

 ■ соціальний захист і реабілі-
тація людей з інвалідністю. 
Законодавче регулювання 
діяльності їх підприємств і 
громадських об’єднань;

 ■ реабілітація учасників вій-
ськових конфліктів;

 ■ законодавче регулювання 
надання соціальних послуг 
ветеранам, учасникам бо-
йових дій, учасникам анти-
терористичної операції, лю-
дям з інвалідністю та членам 
сімей Героїв Небесної Сотні;

 ■ законодавче регулювання 
гуманітарної допомоги;
Сьогодні можу з упевнені-

стю сказати, що мені не сором-
но дивитися в очі ані киянам, 
які мене обрали, ані ветеранам і 
особам з інвалідністю, інтереси 
яких захищає Комітет. За чоти-
ри роки ми розробили та про-
вели через Парламент десятки 
необхідних законодавчих іні-
ціатив, які забезпечують дотри-
мання соціальної справедливо-
сті та надають людям відповідні 
державні соціальні гарантії.   

Всеукраїнська виставка худож-
ньо-прикладного мистецтва та деко-
ративних виробів за участю людей з 
інвалідністю з нагоди Міжнародного 
дня людей з інвалідністю. 6 грудня 
2016 р.

Комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю



17 січня 2018 5 квітня 2018 24 травня  2017 15 листопада 2017

Розширене засідан-
ня Комітету на тему 
посилення соціального 
захисту учасників АТО, 
в тому числі шляхом 
утворення Міністерства 
у справах ветеранів 
України

За сприяння 
Комітету відбу-
лося  засідання 
круглого столу 
на тему: «Обго-
ворення про-
блемних питань 
здійснення судо-
вого проваджен-
ня в зоні АТО» 

Засідання круглого столу на 
тему: «Шляхи удосконалення 
соціального захисту ветеранів 
війни. Актуальність утворен-
ня єдиного координуючого 
органу – Міністерства у спра-
вах ветеранів України»

Розширене засідання 
Комітету, на якому було 
розглянуто питання 
щодо стану реалізації 
рекомендацій парла-
ментських слухань, що 
відбулися 18 жовтня 
2016  року

РОБОТА В ПАРЛАМЕНТІ
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81 7342 145
засідання 
Комітету

особистих прийомів 
громадян

питання осіб

Проведено

Керівництвом 
Комітету 
проведено

172

71

28 6 

висновки по законопроектах, 
з опрацювання яких Комітет 
визначений головним. 

з опрацювання 
яких Комітет 
визначений 
головним. 

проекту законодавчих актів подано до 
відповідних парламентських комітетів, що 
визначені головними з їх опрацювання.

законів 
України

постанов 
ВРУ

та

Подано до ВРУ

Попередні висновки до 

Прийнято

на яких розглянуто 

на яких 
загалом 
прийнято 

У 2014—2018 РОКАХ:

Третьяков Олександр 
голова Комітету

Бурбак Максим 
перший заступник голови Комітету

Шухевич Юрій-Богдан 
заступник голови Комітету

Гаврилюк Михайло 
заступник голови Комітету

Рибчинський Євген 
заступник голови Комітету

Загорій Гліб 
член Комітету

Бойко Юрій 
член Комітету

Опрацьовано близько

8000 70
листів і звернень 
громадян і  
громадських організацій

запитів на 
публічну 
інформацію

а також

Склад Комітету
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Ключові законодавчі ініціативи народного депутата України, 
голови Комітету у справах ветеранів та осіб з інвалідністю 
Олександра Третьякова ухвалені Верховною Радою як закони
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Закон України  
№ 291-viii  
від 07.04.2015

Врегульовано надання статусу учасника бойових дій учасникам АТО.

- надано право на отримання статусу учасника бойових дій добровольцям 
легалізованих добровольчих формувань;

- передбачено, що цивільні особи, які брали участь в АТО, мають право на 
встановлення статусу учасника війни, а не статусу учасника бойових дій, 
як було раніше;

- надано право на отримання статусу інваліда війни добровольцям легалізо-
ваних та нелегалізованих формувань, за умови взаємодії останніх з офіцій-
ними військовими формуваннями, а також волонтерам;

- у разі загибелі перелічених вище осіб під час участі в АТО їхнім сім’ям на-
дано право отримати відповідний статус сім’ї загиблого ветерана.               

Закон України 
№495-viii 
від 02.06.2015

Закон України 
№715-viii 
від 06.10.2015

Закон України 
№2318-viii 
від 13.03.2018

Врегульовано виплати допомоги інвалідам з дитинства.

Законом усунуто несправедливість та передбачено, що розмір соціальної допо-
моги інвалідам найтяжчої категорії (інваліди з дитинства І групи підгрупи А) 
не буде урізатися після досягнення ними 18 років.

Надано соціальні гарантій родинам Небесної Сотні.

Встановлено, що на сім’ї осіб, які загинули або померли внаслідок участі у Рево-
люції Гідності, поширюються норми Закону України «Про статус ветеранів вій-
ни, гарантії їх соціального захисту»,  що надає вищезазначеним сім’ям право на 
відповідні соціальні гарантії.

Врегульовано питання встановлення інвалідності учасникам війни на 
сході України.

Законом передбачено, що особам, які внаслідок поранення або захворювання, 
отриманих під час участі в антитерористичній операції, дістали ушкодження, 
які призвели до необоротної втрати верхніх та/або нижніх кінцівок,  іншого 
органу або повної втрати органом його функцій, що призвело до інвалідності, 
група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду 
(безстроково) та на ступінь вище визначених законодавством критеріїв вста-
новлення групи інвалідності, але не вище І групи.

Цей закон чекали тисячі військових та їх-
ніх сімей. Всі постраждалі добровольці, 
навіть нелегалізованих батальйонів, от-
римають статус інваліда війни, а на сім’ї 
загиблих будуть поширюватися належні 
державні послуги та пільги. Цивільні біль-
ше не зможуть отримувати статус УБД, а 

тільки статус учасника війни - це викорі-
нить зловживання. Постраждалі волонте-
ри також отримають статус інваліда війни. 
Дякую громадським організаціям, волон-
терам, добровольцям, депутатам, які бра-
ли участь в розробці цього найважливішо-
го закону!

Олександр Третьяков,  
7 квітня 2015
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Закон України №2325-viii від 13.03.2018

Закон України № 2300-viii від 27.02.2018  
(набере чинності 01.01.2019)

Постанова Верховної Ради України  
№ 2294 від 27.02.2018

Розширено коло жертв комуністичних репре-
сій, які підлягають реабілітації.

Створено правові підстави для реабілітації та від-
новлення доброго імені жертв комуністичних ре-
пресій 1917-1991 років, що є на сьогодні моральним 
обов’язком нашої держави. На підставі цього закону 
мають бути реабілітовані особи, які були репресова-
ні у позасудовому порядку — так званими «трійка-
ми», «особливими нарадами» НКВС, а також особи, 
засуджені за діяння, які згідно з резолюцією Парла-
ментської Асамблеї Ради Європи №1096 не вважа-
лися злочинами у цивілізованому суспільстві. Про-
цедура реабілітації враховуватиме усі обставини 
здійснення репресії проти конкретної особи.

Надано державну підтримку для здобуття 
професійно-технічної та вищої освіти  усім 
категоріям учасників бойових дій, особам з 
інвалідністю внаслідок війни та їхнім дітям.

Надано право на державну підтримку для здобуття 
професійно-технічної та вищої освіти у державних 
та комунальних навчальних закладах усім кате-
горіям учасників бойових дій, особам з інвалідні-
стю внаслідок війни та їхнім дітям,  які не досягли 
23-річного віку.

Підтримка надається у вигляді: повної або ча-
сткової оплати навчання за рахунок коштів дер-
жавного та місцевих бюджетів; пільгових кредитів 
для здобуття освіти; соціальної стипендії; безоп-
латного забезпечення підручниками; безоплатно-
го доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у 
державних та комунальних навчальних закладах; 
безоплатного проживання в гуртожитку; інших за-
ходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Ухвалено звернення до Уряду з вимогою 
створити Міністерство України у справах ве-
теранів.

Відповідно до Постанови направлено звернення 
Верховної Ради до Уряду з вимогою створити на 
базі Державної служби України у справах ветера-
нів війни та учасників АТО Міністерство України 
у справах ветеранів — центральний орган вико-
навчої влади для забезпечення формування та 
реалізації державної політики у сфері соціально-
го захисту ветеранів війни.

Верховна Рада України  
VIII скликання ухвалила
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законодавчих актів з 
питань соціального 
захисту учасників АТО 
(ООС) та членів сімей 
загиблих таких осіб

законодавчих актів з 
питань соціального 
захисту учасників 
Революції Гідності та 
членів їх сімей

законодавчих актів з 
питань соціального 
захисту осіб з 
інвалідністю та членів  
їх сімей

з них ініційовані  
О. Третьяковим, 
головою Комітету у 
справах ветеранів та 
осіб з інвалідністю, та 
народними депутатами — 
членами Комітету

з них ініційовані  
О. Третьяковим, 
головою Комітету у 
справах ветеранів та 
осіб з інвалідністю, та 
народними депутатами — 
членами Комітету

з них ініційовані  
О. Третьяковим, головою 
Комітету у справах 
ветеранів та осіб з 
інвалідністю, та народними 
депутатами — членами 
Комітету



РОБОТА  
З ВЕТЕРАНАМИ 
ТА ВОЛОНТЕРАМИ

Вирішення соціальних 
питань ветеранів 
гальмується через 
відсутність державної 
стратегії та єдиного 
відповідального 
державного органу. 
Саме тому Комітет 
виступив з ініціативою 
щодо створення 
Міністерства у 
справах ветеранів.

Олександр Третьяков
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Найважливішим кроком, який 
ми з колегами зробили на шля-
ху удосконалення системи со-
ціального захисту ветеранів 
війни,  став початок процесу 
створення в Україні  Міністер-
ства у справах ветеранів. 

Як голова профільного комі-
тету я на практиці регулярно 
зіштовхуюся з наслідками адмі-
ністративного хаосу, який панує 
в царині соціального захисту 
ветеранів війни. Більшість про-
блем виникають через відсут-
ність розумної системи управ-
ління та інформування. Люди 
часто просто не знають, у яку з 
понад 20 інстанцій звернутися, 
щоб отримати належні послуги. 
Отже, наявність відповідального 
державного органу, який має за-
безпечити роботу з ветеранами 
за принципом «єдиного вікна», 
має вирішити більшість існую-
чих проблем.

Ідея створення такого мініс-
терства виникла у мене під час 
парламентських слухань на тему 
«Державні гарантії соціального 
захисту учасників антитерорис-
тичної операції, Революції Гід-
ності та членів їхніх родин: стан 
і перспективи» восени 2016 року. 

Після вивчення міжнародно-
го досвіду регулювання питання 
соц захисту ветеранів комітет пе-
реконався у необхідності створен-
ня такого міністерства в Україні. 

У травні 2017 року відбувся 
круглий стіл на тему: «Шля-
хи удосконалення соціального 
захисту ветеранів війни. Ак-
туальність утворення єдиного 
координуючого органу — Мі-
ністерства у справах ветеранів 
України». За результатами дис-
кусій Комітет спільно з волонте-
рами та ветеранами АТО ініці-
ював створення Міністерства у 
справах ветеранів.

18 січня 2018 року ми з ко-
легами по Комітету М. Бур-
баком, Ю-Б. Шухевичем, 
М. Гаврилюком, Є. Рибчин-
ським та Г. Загорієм зареє-
стрували у Верховній Раді 
Постанову про Звернення 
Верховної Ради України до 
Кабінету Міністрів України 
щодо створення Міністер-
ства України у справах ве-
теранів. 

27 лютого 2018 року По-
станову було ухвалено Пар-
ламентом. 

Постанова Верховної Ради України  
№ 2294 від 27.02.2018
З метою створення ефективної системи соціального захи-
сту ветеранів війни, враховуючи міжнародний досвід у цій 
сфері, Верховна Рада України постановляє:

 ■ Звернутися до Кабінету Міністрів України з вимогою 
створити на базі Державної служби України у справах 
ветеранів війни та учасників антитерористичної опе-
рації Міністерство України у справах ветеранів - цен-
тральний орган виконавчої влади для забезпечення 
формування та реалізації державної політики у сфері 
соціального захисту ветеранів війни.

 ■ Кабінету Міністрів України у місячний строк поінфор-
мувати Верховну Раду України про виконання цієї По-
станови.

Голова Комітету ВР у справах 
ветеранів та осіб з інвалідністю 
Олександр Третьяков та 
заступник голови комітету 
Михайло Гаврилюк нагороджують 
відзнаками Верховної Ради 
добровольців козацького полку імені 
Т. Шевченка. 16 березня 2018
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Усвідомлюючи всю складність 
проблем, які маємо розв’язати, 
ми разом із членами Комітету 
вирішили покласти в основу 
нашої роботи міжнародний 
досвід врегулювання подібних 
питань. Розпочати вирішили з 
вивчення системи соціального 
захисту ветеранів у США, яка 
успішно працює з 1930 року. 
Загалом відбулося дві робочі 
поїздки до Сполучених Штатів.

26-28 червня 2017  року ра-
зом з членом Комітету Глібом 
Загорієм ми провели низку 

зустрічей у Сенаті, Конгресі та 
Міністерстві у справах ветера-
нів США. 

Ініціатива щодо створення 
в Україні єдиного органу з пи-
тань соціального захисту ве-
теранів війни була позитивно 
оцінена та підтримана Вико-
навчим директором з питань 
охорони здоров’я Міністерства 
у справах ветеранів США Ка-
рен Мелібраш, офісом Коміте-
ту Сенату з зовнішньої політи-
ки, а також окремими членами 
Сенату.

У березні 2018 року ми з пред-
ставниками громадськості 
здійснили другу робочу поїзд-
ку до Сполучених Штатів Аме-
рики. Було проведено низку 
зустрічей зі співробітниками 
та керівниками державних ор-
ганів США та неурядових орга-
нізацій. Серед них: 

 ■ перший заступник та за-
ступники Міністра у спра-
вах ветеранів США;

 ■ представники офісу Комі-
тету Сенату із зовнішньої 
політики;

 ■ голова Комітету Конгресу з 
питань ветеранів;

 ■ представники ветеран-
ських організацій, зокрема 
«Американський легіон» 
(American Legion) та «На-
дія для воїнів» (Hope for the 
Warriors);

 ■ директор із розвитку ініці-
атив трансатлантичного лі-
дерства Німецького Фонду 
Маршала у США.  

Українська делегація під час зустрічі 
з виконавчим директором з питань 
охорони здоров’я Міністерства у спра-
вах ветеранів США Карен Мелібраш

Олександр Третьяков та Голова Ко-
мітету Конгресу з питань ветеранів 
Філ Роу

Зустріч з представниками ветеранських організацій у Вашингтоні

Олександр Третьяков, Олеся Василенко 
(ГО «Юридична сотня») та Перший 
заступник Міністра у справах ветера-
нів США Томас Боуман



У Національній академії дер-
жавного управління при Пре-
зидентові України пройшли 
дві хвилі курсів підвищення 
кваліфікації та підготовки 
ветеранів війни та учасників 
АТО до державної служби 
«З фронту до міністерства». 
Станом на 1 жовтня 2018 

сертифікати отримали перші 
100 ветеранів з 11 областей 
України, які, повернувшись 
до мирного життя, вирішили 
присвятити себе держслужбі, 
в тому числі у Міністерстві у 
справах ветеранів.

Навчанням опікувалися 
найкращі викладачі Акаде-

мії. Курси проходили з вико-
ристанням сучасних інтер-
активних технологій.

Ветерани сплачували лише 
30% вартості. Решту 70% про-
фінансовано коштами донор-
ської допомоги благодійної 
організації «Фонд Олексан-
дра Третьякова». 

РОБОТА З ВЕТЕРАНАМИ ТА ВОЛОНТЕРАМИ
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Із самого початку я розумів, 
що створення Міністерства у 
справах ветеранів неможливе 
без залучення самих ветеранів 
та представників громадськос-
ті — у першу чергу правоза-
хисників, які опікуються пи-
таннями юридичного захисту 
ветеранів. 

Саме тому у березні цьо-
го року на базі Комітету було 
утворено Робочу групу зі ство-
рення Міністерства у справах 
ветеранів. До складу робочої 
групи було залучено пред-
ставників громадських ор-
ганізацій. Понад 100 осіб ви-
словили намір долучитися до 
роботи.

Було створено 4 підгрупи за 
напрямками:

 ■ соціальна підтримка
 ■ медичне забезпечення
 ■ вшанування пам’яті та 

співпраця з ГО

 ■ розробка структури та на-
прямків діяльності Мініс-
терства.
На основі робочої групи 

сформовано Проектний офіс, 
який працював протягом квіт-
ня–вересня 2018 року.

За цей час вдалося підготува-
ти основу для створення мініс-
терства.  Зокрема:

 ■ провести аналіз існуючої 
системи соціального захисту 
ветеранів

 ■ розробити структуру Мініс-
терства

 ■ розробити модель електрон-
ної інформаційної системи 
для ветеранів

 ■ організувати навчальні кур-
си для 100 ветеранів.  

З ФРОНТУ ДО МІНІСТЕРСТВА
Я переконаний, що апарат Міністер-
ства повинен на 30-40% складатися 
саме з ветеранів, адже ніхто краще 
за них не обізнаний із потребами та 
проблемами захисників нашої краї-
ни. Так це працює в США і європей-
ських країнах

Олександр Третьяков 

Презентація напрацювань Проектного офісу зі створення Міністерства  
у справах  ветеранів України робочої групи Комітету.

18 вересня 2018



В проекті Держбюджету на 2019 рік фі-
нансування діяльності Міністерства у 
справах ветеранів не передбачене вза-
галі. Я подавав відповідні пропозиції, але 
наразі вони не враховані. 

Крім того, Кабінет Міністрів у проекті 
Держбюджету забирає у ветеранів та їх-
ніх сімей навіть те, що їм було гарантова-
но раніше! Так, фінансування державної 
програми забезпечення житлом сімей 
загиблих учасників АТО передбачене 
лише на 60% від потреби. Забезпечення 
житлом сімей учасників бойових дій на 
території інших держав, що загинули, або 
отримали інвалідність — на рівні 22,7%. 
Видатки на програму щодо забезпечен-
ня житлом учасників бойових дій з числа 
внутрішньо переміщених осіб, які брали 
участь в АТО та ООС, — на рівні 5,3% від 
потреби. Це — відвертий саботаж Кабміну 
у питанні допомоги ветеранам. 

Я вимагаю врахування в остаточній 
редакції Держбюджету на 2019 рік усіх 
моїх поправок зі збільшення видатків на 
зазначені бюджетні програми.

РОБОТА З ВЕТЕРАНАМИ ТА ВОЛОНТЕРАМИ
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Попри підтримку ініціативи зі створення Мін-
ветеранів з боку громадськості, Парламенту,  
Президента України, а також міжнародних 
партнерів, Кабінет Міністрів не поспішає роби-
ти необхідні кроки для створення Міністерства. 

До кінця 8-ї сесії Верховної Ради України VІІІ 
скликання Прем’єр-міністр не вніс подання 
щодо кандидатури Міністра у справах ветеранів 
до Парламенту, а отже, голосування не відбулося.

19 вересня 2018 року всі напрацювання Робо-
чої групи зі створення міністерства були пере-
дані Кабінету Міністрів України для подальшої 
роботи. Представники громадськості та Коміте-
ту у справах ветеранів та осіб з інвалідністю ви-
магають рішучих кроків з боку урядовців. У разі 
налагодження співпраці з Урядом, Міністерство 
може бути створене протягом 6 місяців.

Олександр Третьяков 

Питання створення Міністер-
ства у справах ветеранів є над-
звичайно актуальним. Канди-
датуру міністра буде ухвалено 
найближчим часом»

Міністерство у справах вете-
ранів має стати міністерством 
можливостей для наших за-
хисників

Рішення створити Міністер-
ство у справах ветеранів було 
важливим кроком. Процес 
його формування може стати 
хорошим прикладом співпра-
ці уряду і громадянського су-
спільства

Голова  
Верховної Ради  
Андрій Парубій 
червень 2018  

Президент України  
Петро Порошенко
22 серпня 2018  
під час форуму  
ветеранів і волонтерів 
 «Там, де ми – там 
Україна» 

Посол США в Україні 
Марі Йованович
22 серпня 2018  
під час форуму  
ветеранів і волонтерів 
 «Там, де ми – там 
Україна» 

ПІДТРИМКА ІНІЦІАТИВИЗВОЛІКАННЯ 
З БОКУ УРЯДУ
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1 204 188

192 900
ветеранів війни та членів сімей 

загиблих учасників бойових дій*

Дані про учасників АТО 
без адреси:

9766 осіб
АР Крим: 

  222  сосби

Питанням соціального захисту 
учасників АТО, ООС і членів їх 
сімей займаються 

понад 20  
міністерств, відомств, а 
також органи місцевого 
самоврядування і місцевої 
влади. 

Це призводить до бюрократичної 
плутанини, перекладання 
відповідальності, зволікання у 
розв’язанні проблем бійців та 
членів їх сімей. *відповідно до моделі, розробленої Робочою групою зі створення Міністерства

ветеранів військової служби**
*За оперативною інформацією облдержадміністрацій, 
узагальненою Державною службою України у справах 
ветеранів війни та учасників АТО, станом на 01.11.2018 

**За даними Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги, 
станом на 01.01.2018

Учасники бойових дій 

Особи з інвалідністю 
внаслідок війни

Учасники війни

Члени сімей загиблих, 
померлих, зниклих безвісти 

Особи, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною

Ветерани військової служби 
та інших силових структур

Постраждалі учасники 
Революції Гідності

Борці за незалежність 
України у XX столітті 

Безоплатне забезпечення протезами
Органи місцевого самоврядування
Місцеві органи виконавчої влади 
Державна служба у справах ветеранів 
Фонд соціального захисту інвалідів 
Міністерство соціальної політики 
Міністерство оборони 
Міністерство охорони здоров’я
Міністерство внутрішніх справ
Міністерство інфраструктури
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
Міністерство освіти і науки
Служба безпеки України
Служба зовнішньої розвідки
Державна служба з надзвичайних ситуацій
Державна прикордонна служба
Управління державної охорони
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України
Державна фіскальна служба
Національна гвардія України 
Держспецтрансслужба
Пенсійний фонд України 
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру 

Санаторно-курортне лікування

Пільги з оплати за житло та комунальні послуги

Безоплатний проїзд

Безоплатний ремонт власних будинків і квартир

Безоплатне отримання ліків за рецептами

Позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов

Позачергове безоплатне забезпечення автомобілем

Влаштування до закладів соціального захисту населення

Безоплатне встановлення телефонів і позачергове користування послугами зв’язку

Виплата пенсій, довічних грошових утримань та  підвищень до них

Виплата щорічної разової грошової допомоги до 5 травня

Першочергове забезпечення земельними ділянками

Надання підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти

Обслуговування амбулаторно-поліклінічними закладами, позачергова госпіталізація. 
Користування при виході на пенсію  чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких 
вони були прикріплені. Щорічне медичне обстеження і диспансеризація

ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬ ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ У СФЕРІ НАДАННЯ ПІЛЬГ  
ТА ІНШИХ ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ ВЕТЕРАНАМ

КАТЕГОРІЇ ОСІБ, ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЯКИХ ЗАПЛАНОВАНО 
ВІДНЕСТИ ДО КОМПЕТЕНЦІЇ МІНІСТЕРСТВА У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ

В УКРАЇНІ НАЛІЧУЄТЬСЯ

МАЙБУТНЄ МІНІСТЕРСТВО  
У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ:  
ЦИФРИ ТА ФАКТИ



За даними дослідження проведеного 
SOCIS у м. Києві 18–25 квітня 2018 року

24,1%33,5%

12,7%8,6%

12,3% 8,8%

м. Київ

12%

36%

15%

Вся 
Україна

10%

13%

13%

За даними опитування, 
проведеного 
компанією GfK 13 вересня—
3 жовтня 2017 року

Позитивно

Скоріше позитивно

Скоріше негативно

Негативно

Відмова 
від відповіді 

Мені байдуже
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВЕТЕРАНІВ У США

Cистема соціального захисту ветеранів у США діє 

 з 1930 року
 ■ У 1930 році Конгрес доручив президенту 

консолідувати зусилля уряду в галузі допо-
моги ветеранам війни, створено Адміністра-
цію з питань ветеранів

 ■ 15 березня 1989 Міністерство у справах ве-
теранів було введено до складу Кабінету 
США

Міністерство є другим за чисельністю 
персоналу у системі федерального уряду США. 
У 2017 році у міністерстві ветеранів США працю-

вали 377 805 осіб.
Міністерству належить 153 госпітальних установи, 
895 поліклінік й амбулаторій, 125 цвинтарів, а та-
кож інші федеральні земельні ділянки та об’єкти 
нерухомості.

Тобто чисельність ветеранів в Україні та Сполучених штатах Америки є 
співмірною.    А якість соціальних послуг, які вони отримують, кардинально 
відрізняється.

МІСІЯ

Формування єдиної 
політики держави 
щодо ветеранів та 
сімей загиблих, за-
безпечення її ефек-
тивної реалізації.

ЦІЛІ

 ■ Забезпечення соціальної підтримки 
ветеранів та сімей загиблих.

 ■ Побудова єдиної інформаційно- 
аналітичної системи соціальної під-
тримки та комунікації «Е-ветеран».

 ■ Забезпечення соціальної та профе-
сійної адаптації ветеранів, зокрема 
сприяння працевлаштуванню, під-
приємницькій діяльності та освіті 
ветеранів.

 ■ Забезпечення відновлення та збере-
ження фізичного та психічного здо-
ров’я ветеранів.

 ■ Формування позитивного образу за-
хисника України.

 ■ Формування єдиної державної по-
літики щодо вшанування пам’яті 
ветеранів.

 ■ Залучення недержавного сектору до 
реалізації державної політики щодо 
ветеранів та їх сімей.

Україна США

Загальна кількість ветеранів: Загальна кількість ветеранів:

від загальної  
чисельності населення≈3% від загальної  

чисельності населення≈7%
~1,2  млн осіб ~23,4 млн осіб

ЯК ВИ СТАВИТЕСЯ ДО IДЕЇ СТВОРЕННЯ   МIНIСТЕРСТВА У СПРАВАХ ВЕТЕРАНIВ В УКРАЇНI?

СУСПІЛЬНА ДУМКА

МІСІЯ ТА ЦІЛІ МІНІСТЕРСТВА 



РОЗВИТОК 
СВЯТОШИНСЬКОГО 
РАЙОНУ
10,1

 

341,7 11,6%
Сучасну назву й кордони район отри-
мав 27 квітня 2001 року, до цього мав 
назву Ленінградський.

До його складу входять території: 
Берковець, Нивки 4, Біличі, село Бі-
личі, Новобіличі, Катеринівка, Ака-
деммістечко, Авіамістечко, Святошин. 
Жовтневе, Микільська Борщагівка, 
Південна Борщагівка, Михайлівська 
Борщагівка, Перемога, Галагани.

Назва «Святошин» має витоки ще з 
часів Київської Русі і пов’язується з 
ім’ям Чернігівського князя Святосла-
ва Давидовича, бо ці землі були його 
вотчиною і дісталися йому у спадок. 
На схилі літ він перейшов у черне-
цтво з ім’ям Миколай, але в народі 
його називали Святоша. Звідси, оче-
видно, і назва Святошинські землі, 
місця Святоші.



РОЗВИТОК 
СВЯТОШИНСЬКОГО 
РАЙОНУ

Київ починається  
з тебе!
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Найкращий результат дають ті 
проекти та ініціативи, над яки-
ми працює злагоджена команда. 

Як народний депутат я докла-
даю усіх зусиль, щоб домогтися  
необхідних обсягів фінансуван-
ня розвитку Святошинського 
району з державного та місько-
го бюджетів. Найактуальніші 
проекти ми визначаємо у тісній 
співпраці з районною адміні-
страцією та завдяки постійно-
му діалогу з мешканцями, який 
ведеться через громадські при-
ймальні.  Завдяки злагодженій 
та системній роботі в районі вже 
понад три роки зберігається тен-
денція сталого зростання.

Святошин — один з лідерів 
розвитку серед районів столиці. 
За оцінкою Київської міської дер-
жавної адміністрації, він посів 
4-те місце за успішністю роботи 
за результатми 2017 року. 

З 2015 по 2017 рік щорічно 
збільшувалося фінансування з 
міського бюджету. Окремі важ-

ливі проекти та програми, не 
передбачені у міському бюджеті, 
фінансуються за рахунок додат-
кового фінансування (субвенції) 
з державного та міського бю-
джетів, яке може надаватися на 
запит депутата від відповідного 
мажоритарного округу.  

У 2015 році з державного бю-
джету було виділено 5 млн грн. 
У 2016 році — 17 млн грн цільової 
субвенції,  20 млн грн — у 2017-му. 
Цього року з державного бюдже-
ту було виділено 5 млн грн та, за 
моїм зверненням до Київського 
міського голови Віталія Кличка, 
збільшено фінансування райо-
ну з міського бюджету ще на 42,5 
млн грн. 

 В результаті вдалося домог-
тися справедливого розподілу 
коштів на район з міського бю-
джету. Фінансування збережено 
на рівні попереднього року.  Зав-
дяки цьому ми змогли зберегти 
темпи розвитку і розбудови інф-
раструктури району.

ДИНАМІКА ФІНАНСУВАННЯ 

2015 2016 2017 2018 

69,6 млн
грн

141,5 млн
грн

233 млн
грн 224,8 млн

грн

ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ

Програма економічного  та 
соціального розвитку Києва — 
важливий фактор позитивних 
змін у Святошинському 
районі. 

*

Олександр Третьяков 

*інформація станом на 1.11.2018

Олександр Третьяков та Київський 
міський голова Віталій Кличко під 
час відкриття Хабу ветеранів.
1 листопада 2018



 

 

 

12 січня 2018 року КП «Керуюча компанія Свя-
тошинського району» передано техніку, при-
дбану коштом субвенції, виділеної за сприяння 
Олександра Третьякова. Придбано 8 одиниць 
техніки – 4 великі та 4 маленькі трактори.
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КЛЮЧОВІ ГАЛУЗІ, ЯКІ ФІНАНСУЮТЬСЯ ЗА ПРОГРАМОЮ 
ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, МЛН ГРН

Освіта

Фізична культура  
та спорт

Охорона 
здоров’я

Соціальний 
захист

Культура 

ЖКГ

88

84

11

19

5

18

2018

125

76

11

2

4

20

2017

58

71

1

6

0

0

2016

53

8

0

1

0

1

2015

ДОДАТКОВЕ ФІНАНСУВАННЯ 

З ДЕРЖАВНОГО (СУБВЕНЦІЯ)

ТА МІСЬКОГО БЮДЖЕТІВ

ВИДІЛЕНЕ ЗА СПРИЯННЯ  
ОЛЕКСАНДРА ТРЕТЬЯКОВА 

2016

2015

2017

2018

17
5

20
47,5

млн  
грн

млн  
грн

млн  
грн

млн  
грн

Олександр Третьяков — 
основний лобіст інтересів 
нашого району в коридорах 
влади. Він чудово розуміє 
проблеми та потреби 
Святошина. Тому з 
готовністю допомагає у 
реалізації низки необхідних 
для розвитку району та 
міста в цілому проектів.

Голова Святошинської РДА 
Володимир Каретко

Чисті вулиці завдяки новій техніці

ЗАВДЯКИ ДОДАТКОВОМУ ФІНАНСУВАННЮ З ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЬКОГО БЮДЖЕТІВ,  
ВИДІЛЕНОМУ ЗА СПРИЯННЯ ОЛЕКСАНДРА ТРЕТЬЯКОВА, У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ ЗДІЙСНЕНО:

 ■ придбання для початкових класів шкіл муль-
тимедійних дошок (з обладнанням);

 ■ придбання комп’ютерних класів та мульти-
медійних проекторів з інтерактивними до-
шками;

 ■ капітальний ремонт закладів освіти;
 ■ придбання снігоприбиральної техніки;
 ■ заходи з енергоефективності шкіл та ДНЗ. 

 ■ ремонти об‘єктів охорони здоров‘я:
 Реконструкцію басейну КНП «Центр пер-

винної медико-санітарної допомоги №2» 
по вул. Василя Кучера, 5;

 Термомодернізацію будівлі КНП «Консуль-
тативно-діагностичний центр» по вул. Си-
миренка, 10.

 ■ благоустрій будівлі та закупівля обладнання 
для кінотеатру «Лейпциг».
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ЗРУЧНІ 
ДЕРЖАВНІ ПОСЛУГИ

У грудні 2015 року в райо-
ні відкрили перший у Києві 
принципово новий ЦНАП. В 
одному приміщення на пер-
шому поверсі Святошинської 
районної державної адміні-
страції кияни мають змогу от-
римати 150 видів послуг різних 
органів влади за принципами 
«єдиного офісу» і «відкритого 
простору».

Зокрема: державного но-
таріуса; державної виконав-
чої служби; відділу державної 
реєстрації актів цивільного 
стану; відділу державної ре-
єстрації юридичних та фізич-
них осіб-підприємців; відділу 

державної реєстрації речо-
вих прав на нерухоме майно, 
Держгеокадастру, Держса-
непідемслужби та багатьох 
інших.

З червня 2017 року в ЦНАП 
можна оформити біометрич-
ні документи – ID-паспорт та 
паспорт для виїзду за кордон.

В приміщенні діє відділення 
«Ощадбанку», створено умови 
для дітей та людей з інвалідні-
стю, відкритий доступ до ме-
режі Wi-Fi.

Протягом місяця Центр 
обслуговує близько 9,5 тисяч 
осіб, приблизно 350-400 від-
відувачів на добу.

Завдяки співпраці Олександра Третьякова та Київського 
міського голови Віталія Кличка Святошинський район — се-
ред інноваторів у галузі державних послуг. Тут діють най-
сучасніший у Києві Центр надання адміністративних послуг 
(ЦНАП) та перший у столиці єдиний Центр соціальних служб.
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Центр надання адміністративних послуг 

Я була приємно вражена, коли до мого 
питання поставилися з розумінням, 
та ввічливо і зрозуміло пояснили мені 
що необхідно робити і які документи 
зібрати. У працівників ЦНАП особли-
вий підхід до відвідувачів – окрім того, 
що вони професіонали своєї справи, 
вони ще й справжні психологи. Завжди 
вислухають, заспокоять, дадуть пора-
ду та віру у краще. Це люди з великим 
щирим серцем та світлою душею!

Людмила 
пенсіонерка, 
мешканка Борщагівки

СТАТИСТИКА  
ОПРАЦЬОВАНИХ СПРАВ 

I півріччя

2015 39,9 тис

2016 64,9 тис

2017 119,4 тис

2018 50,7 тис
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З червня 2017 року у районі 
діє єдиний Центр соціальних 
служб. Кияни мають можли-
вість отримати близько 100 
соціальних послуг в одній 
установі. При цьому за євро-
пейськими стандартами швид-
кості та якості. 

Це — оформлення субси-
дій, пільг, соціальних виплат, 
пенсій, забезпечення засобами 
реабілітації, гігієни, санатор-
но–курортним лікуванням, за-
ходи із соціального захисту від 

безробіття, послуги з профе-
сійної орієнтації та професій-
ного навчання, інформування 
громадян щодо їхніх прав та 
належних державних послуг.

Середній час очікування 
в черзі становить 10–12 хви-
лин, середній час обслугову-
вання одного відвідувача —  
10–15 хвилин.  

За 2017 рік та дев’ять мі-
сяців 2018 року соціальні 
послуги у Центрі отримали 
409,5 тисячі  осіб.
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Єдиний центр соціальних служб

ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБОТИ

23 січня 2018 року в Центрі 
соціальних служб Свято-
шинського району прийня-
ли 200-тисячного відві-
дувача. Ним стала Шевчук 
Надія Юхимівна, яка звер-
нулася до Центру для от-
римання повідомлення про 
призначення субсидії.

Результати опитування відвідувачів Центру соціальних служб, проведеного 
у липні 2018 року. Всього було опитано 923 особи, з них: 610 жінок,  
313 чоловіків, третина опитаних – люди віком 41-60 років. 

Дуже задоволений

Частково задоволений

Не задоволений,  
проте і не розчарований

Частково не задоволений

2

80

16

1
Як ви оцінюєте  
роботу ЦСС, %
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ПОДІЇ  — 2018

СУЧАСНА ОСВІТА

25 січня 2018 7 травня 2018 13 вересня 2018 13 вересня 2018

Оновлено під-
літковий клуб 
«Оберіг» на 
Прилужній, 6. 
Тепер 350 дітей 
мають можли-
вість тренуватися 
у відремонтова-
них спортивних 
залах.

Школа №83 відзна-
чила ювілей —  
50 років. Коман-
да Олександра 
Третьякова пере-
дала колективу 
закладу традиційні 
привітання від 
народного депутата 
України та корис-
ний подарунок.

Дітлахи садочка №615 
отримали новий 
харчоблок, обладна-
ний з використанням 
сучасних технологій.
Цього року ремонти 
харчоблоків прово-
дяться у 9 дитячих 
садочках району: 
№№469, 71, 249, 390, 
615, 571, 674, 747 та 786. 

З нагоди професійного свята вчителів 
Святошина, а також громадських ді-
ячів району нагороджували держав-
ними відзнаками – грамотами та по-
чесними грамотами Верховної Ради 
України за поданням Олександра 
Третьякова. Педагогів привітали го-
лова Святошинської РДА Володимир 
Каретко та голова Комісії Київради з 
питань культури, туризму та інфор-
маційної політики Вікторія Муха.
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У 2018 році Святошинський 
район — на другому місці у 
Києві за темпами розбудови 
освітньої інфраструктури. За 
останні чотири роки в освітню 
галузь району інвестовано по-
над 300 млн грн. 

До першого вересня 2018 
року в районі створено 140 
перших класів (при плані 100 
класів) для 4121 дитини.  Та-
кож район посідає друге міс-
це за темпами впровадження 
програми «Нова українська 
школа». 

Завдяки додатковому фі-
нансуванню з державного 
бюджету (субвенції), виділе-
ному за сприяння Олександра 
Третьякова, майже 15 тисяч 
дітей отримали можливість 
використовувати smart-тех-
нології в навчанні.  Для учнів 
молодшої школи встановлено 
понад 70 інтерактивних дошок. 

Розвивається дошкільна 
освіта. З 2015 року вдвічі ско-
ротилася черга до дитячих 
садочків. За підсумками 2017 
року створено 450 місць для 
дітей від 2 до 6 років у дитячих 
навчальних закладах. Це най-
більший показник за остан-
ні 5 років. Відновлено роботу 
двох садочків: ДНЗ №179 та 
№266 «Бджілка», які не пра-
цювали або приміщення яких 
використовувались не за при-
значенням. Відновлено роботу 
додаткових груп після прове-
дення капітальних ремонтів у 
низці закладів: у садочку №785 
(вул. Симиренка, 2-а), №218 
(вул. Зодчих, 64-а) та №469 
(вул. Зодчих, 10-а). Також від-
крито 4 групи з короткотрива-
лим режимом перебування на 
базі середніх і позашкільних 
закладів освіти та у вільних 
приміщеннях діючих ДНЗ, зав-

Нові класи дитячої художньої 
школи №5 у Святошинському 
районі, жовтень 2017
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дяки чому створено додатко-
во 40 місць.

Позашкільна освіта не від-
стає. Протягом останніх 2-х 

років створено 1000 нових 
місць в підліткових клубах ра-
йону. Розвивається мистецька 
освіта: художня школа №5 та 

музична школа №22 отримали 
нові сучасні приміщення. Для 
музичних шкіл району прид-
бані нові інструменти. 

Навесні 2018 відкрито після ка-
пітального ремонту ДНЗ №179. 
Раніше будівлю садочка займав 
районний Центр зайнятості. Піс-
ля відкриття єдиного Центру со-
ціальних служб будівля звільни-
лася і тепер використовується за 
призначенням.

Після ремонту тут є все необ-
хідне для комфорту та розвитку 
малюків: ігровий зал зі скалодро-
мом, інтерактивна «пісочниця», 
«жива підлога», на якій можна 
грати в ігри. Окрім цього, садочок 
повністю готовий приймати дітей 
з особливими потребами.

ОСВІТА СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ — ЦЕ НОВІ МІСЦЯ У ДИТЯЧИХ САДОЧКАХ

2
140

2000

70
79 82

695
4121

місце  
у Києві

перших класів

майже Завдяки отриманню нових приміщень  
у 2017-2018 збільшено кількість учнів: 

2018 рік:

У 2015—2018 роках створено 

таЗдійснюються 
ремонти у

нових місць у 
садочках району

дитини

для

за темпами впровадження 
програми «Нова українська школа»
за темпами розбудови освітньої 
інфраструктури

Чергу до садочків 
скорочено вдвічі!

Музична школа №22: +100 учнів 
Художня школа №5: +200 учнів

інтерактивних дошок для учнів 1-4 класів 
придбано за рахунок державної субвенції 
за поданням Олександра Третьякова

місць у художніх та 
музичних школах

школах садочках 

2015                  2016                     2017                         2018

75 130
270 220

Відновлення 
садочка № 179



РОЗВИТОК СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ

36

Оновлено приміщення Київської 
дитячої музичної школи № 22  
(вул. Зодчих, 30-а)  

Київська дитяча художня 
школа №5 отримала власне 
приміщення за адресою  
вул. Василя Стуса, 25 

Вперше від дня створення в 1971 році заклад отримав 
окрему будівлю з великою актовою залою. 
Площа нового приміщення — майже 662 м2.  Раніше 
музична школа займала крило загальноосвітньої 
школи №196.  Збільшення площі дозволило збільши-
ти кількість учнів майже на 100 осіб. Майже півсотні 
з них — діти пільгових категорій.  Відповідно додат-
кові приміщення отримала і школа №196.

Київська дитяча художня школа №5 була 
заснована у 1978 році. Понад 20 років 
школа розміщувалася у приміщенні ДНЗ 
№ 785 (вул. Симиренка, 2-а).  З 1 верес-
ня 2017 року школа отримала сучасне, 
капітально відремонтоване приміщення 
площею 1 200 м2 на вул. В. Стуса, 25 та 
звільнила приміщення дитячого садочка.

    ФОТОРЕПОРТАЖ



РОЗВИТОК СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ

37

Я дуже пишаюся тим, що 
навчаюся саме в цій школі, 
бо в нас найкращі виклада-
чі! А відтоді як нас переве-
ли до нового приміщення, 
займатися стало набага-
то приємніше та цікавіше! 
Нарешті ми маємо власний 
клас та світлу, простору 
концертну залу, в якій мо-
жуть уміститися всі батьки!

Софія  
Бердичевська
учениця 4 класу 
(бандура) Київської 
дитячої музичної  
школи №22

НОВІ МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ

У 2016—2018 роках за сприяння 
Олександра Третьякова в рамках 
бюджету розвитку міста Києва 
музичні школи району отримали

88 нових музичних 
інструментів

2016 2017 2018

6
37 45



У 2017 році понад 70 інтерак-
тивних дошок, що придбані за 
рахунок державної субвенції 
за поданням народного де-
путата України Олександра 
Третьякова, були передані в 
школи Святошинського ра-
йону. Тепер «розумні дошки» 
допомагають у навчанні май-
же 15 000 учнів початкової 
школи.

У березні 2018 року 230 
вчителів пройшли курси з 
управління програмними 
комплексами таких дошок. Це 
майже всі педагоги 1-х та 4-х 
класів шкіл Святошинського 
району.

Упровадження сучасних технологій в 
освітньому процесі — це вимога часу, і ми 
намагаємось відповідати сучасним стандартам 
надання освітніх послуг.

Голова Святошинської РДА 
Володимир Каретко

Smart технології в навчанні
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Турбота про особливих дітей — важлива 
загальнодержавна справа. Буквально за 
декілька років по всій Україні вже відбулися великі 
позитивні зміни у цьому напрямку. Інклюзивні 
школи, спеціальні спортивні майданчики, сучасні 
медіатеки, сенсорні кімнати - це те, що вже зараз 
змінює реальність для особливих дітей, дає їм змогу 
повноцінно навчатися і розвиватися.

Олександр Третьяков 

 У Святошинському районі реа-
лізується комплексна програма 
розвитку інклюзивної освіти. За 
останні роки суттєво збільшено 
кількість шкіл та класів, де можуть 
навчатися діти з особливими по-
требами. У навчальних закладах 
району діють дві інноваційні сен-
сорні кімнати для відпочинку та 
реабілітації особливих діток (в са-
дочку №179 і школі №281)

Інклюзивна освіта

Реконструкція дитячого реабілітаційного центру «Пролісок»
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Сенсорна кімната у садочку №179 

У жовтні 2018 було завершено 
капітальний ремонт відділен-
ня соціально-медичної реабі-
літації дітей з дитячим цере-
бральним паралічем, розумово 
відсталих дітей та дітей з ура-
женням центральної нервової 
системи з порушенням психіки 
Територіального центру соці-
ального обслуговування Свя-
тошинського району (вул. Пе-
тра Чаадаєва, 3-а).

У відділенні створено всі не-
обхідні умови для реабілітації 
дітей: кабінет для фізіотерапе-
втичних процедур та гідромаса-
жу, зал лікувальної фізкультури, 
кабінет праці, сенсорна кімната, 
логопедичний та психологічний 
кабінети та багато іншого.

1
2
2

9
12
25

від

від

від

до

до

до

зросла кількість шкіл з 
інклюзивними класами

зросла кількість 
інклюзивних класів

зросла кількість учнів з 
особливими освітніми потребами 
в інклюзивних класах

У 2014—2018 роках
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СПОРТ, ДОСТУПНИЙ 
КОЖНОМУ

15 грудня 2017 26 січня 2018 26 лютого 2018

Відкриття «Першої школи пла-
вання» у приміщенні дитячої 
лікарні КНП ЦПМСД№1 (вул. 
Академіка Єфремова, 11).  Відте-
пер більше 150 уроків плавання 
для різних вікових груп щоне-
ділі відвідують діти, серед цих 
занять є соціальні години для 
дітей з багатодітних родин та 
інших пільгових категорій.

До 29-ої річниці школи №281 
завершено капітальний ремонт 
двох спортивних залів.

Оновлено спор-
тивний зал в 
спеціалізованій 
школі №185  
ім. Володимира 
Вернадського.
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Київ — місто спорту! З таким 
спортивним мером, як Київ-
ський міський голова Віта-
лій Кличко, інакше і бути не 
може. Команда Олександра 
Третьякова разом із керівниц-
твом Святошинського району 
вже кілька років поспіль зла-
годжено працюють над вті-
ленням цього гасла у життя.

В результаті спільної робо-
ти кожна третя школа в районі 
має сучасний стадіон. Лише у 
цьому році в районі споруджу-
ються 7 футбольних майданчи-
ків зі штучним покриттям, яке 
відповідає професійним фут-
больним стандартам. 1 верес-
ня 2018 відкрито найбільший у 
Києві пришкільний стадіон біля 
шкіл №254 та №223. Триває 
реконструкція стадіону «Темп».

Усього у районі — 22 су-
часних футбольних поля.  

У 8 школах у 2018 році ре-
монтуються спортивні зали.

Окрім цього, в рамках 
програми Київського місь-
кого голови встановлено 55 
майданчиків Street Workout. 
Завдяки цьому мешканці усіх 
мікрорайонів Святошина ма-
ють змогу безкоштовно за-
йматися спортом неподалік 
від дому.

У рамках проектів Громад-
ського бюджету, ініційованих 
активістами команди Олек-
сандра Третьякова, на тери-
торії 69 дитячих садочків та 
шкіл району встановлено су-
часні спортивні майданчики.

За підтримки Олександра 
Третьякова у школах і клубах 
для дітей та підлітків регу-
лярно проводяться спортивні 
змагання та військово-патрі-
отичні ігри. 

Відкриття найбільшого в Києві 
пришкільного стадіону біля шкіл 
№254 та №223. 1 вересня 2018
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11 травня 2018 13 жовтня 2018

У Святошині пройшла най-
більша патріотична гра «Сокіл» 
(«Джура»). Уперше районні 
змагання пройшли у два дні в 
режимі таборування — всі учас-
ники проживали у наметах. У 
районному етапі всеукраїнської 
гри взяли участь 14 команд зі 
шкіл №№ 35, 50, 96, 162, 185, 206, 
215, 222, 230 та 235.

У ДЮСК «Бригантина»  відбулися змагання з акватлону (біг та 
плавання) серед хлопчиків та дівчат 5-8 років, в яких взяли участь 
185 спортсменів. 14 жовтня спортивний клуб відзначає своє 15-річ-
чя. Традиційно в ці дні проходять змагання серед наймолодших 
спортсменів, вихованців клубу.  Тренерів та вихованців привітали 
помічник народного депутата України Олександра Третьякова 
Микола Чернецький, почесний Президент федерації морських 
багатоборств та акватлону Володимир Лішавський,  голова Спілки 
ветеранів АТО Святошинського району Євген Кривобок та учасни-
ки операції Об’єднаних сил.
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СПОРТИВНИЙ СВЯТОШИН

Сучасний стадіон у кожній 3-й школі!
22

55
17

оновлених 
футбольних поля 

систем WorkOut - фітнес 
відкритих вулиць

шкільних спортивних залів  
відремонтовано в 2015-2018 рр.

ОБЛАШТОВАНІ У 2016:

ОНОВЛЕНІ СТАДІОНИ

ОБЛАШТОВАНІ У 2017: ОБЛАШТОВАНІ У 2018:

1. Симиренка, 22-б (дворове),
2. Якуба Коласа, 23 (дворове),
3. Школа №196, вул. Зодчих, 22 (1 футбольне поле, 1 баскетбольне),
4. Школа №185, вул. Серпова, 20/6,
5. Школа №200, вул. Семашка, 9,
6. Котельникова, 26-32/11.

1. Спортивно-оздоровчий комплекс 
«ТЕМП» (вул. Генерала Вітрука, 10-а)  
3 футбольних поля 

2. № 185 (вул. Серпова, 20/6) 
3. №72 (вул. Генерала Наумова, 35-а) 
4. №206 (вул. Леся Курбаса, 9-а), 
5. №203 (вул. Ак. Туполєва, 17),
6. Гімназія «Академія»  

(вул. Феодори Пушиної, 4);

1. №55 (вул. Осіння, 35),
2. №35 (вул. Гната Юри, 10-б)  

2 футбольних поля
3. №254 (вул. Академіка Корольова, 12-м),
4. Ліцей «ЕКО» (вул. Тулузи, 6),
5. №197, вул. Дмитра Луценка  

(Генерала Потапова), 12,
6. №131, вул. Литвиненко-Вольгемут, 2,
7. №162, вул. Рахманінова, 47.

11

1



РОЗВИТОК СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ

42
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НОВІ СТАДІОНИ
Відкриття стадіону  
в школі №72 (вул. Генерала 
Наумова, 35-а) 21 квітня 2018
У його відкритті  взяли участь понад 
100 юних футболістів. Досвідом із 
молоддю поділився заслужений 
тренер СРСР, заслужений тренер 
України Володимир Мунтян, який 
за часів своєї спортивної кар’єри 
разом із Олегом Блохіним 7 разів 
ставав чемпіоном СРСР.

Стадіон збудовано за професій-
ними футбольними стандартами.  
Тут є все необхідне для ефективних 
тренувань — комфортний майдан-
чик, система відведення вологи, 
синтетичне покриття та огорожа.

Фінансування проекту здійсне-
но за підтримки народного депутата 
України Олександра Третьякова та 
депутата Київради Вікторії Мухи, а 
також за рахунок субвенції, виділе-
ної за поданням народного депутата 
Володимира Ар’єва.
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Відкриття футбольного стадіону 
у школі №196 (вул. Зодчих, 22) 
6 жовтня 2017
До відкриття стадіону біля шкіл №№254 
та 223 цей стадіон був найбільшим 
шкільним спортивним комплексом у 
Святошинському районі. Будівництво  
тривало протягом 2016-2017 років.

Розмір футбольного поля, яке осна-
щено штучним покриттям, — 60х40м. 
Стадіон облаштований біговими 
доріжками, баскетбольним майдан-
чиком, глядацькими трибунами та 
освітленням. 

Під час відкриття стадіону відбувся 
майстер-клас від футболістів клубу «Ар-
сенал-Київщина». Будівництво стадіону 
було профінансовано у відповідності до 
Програми економічного  та соціального 
розвитку Києва. В тому числі завдяки 
субвенції з державного бюджету за по-
данням Олександра Третьякова.



Відкриття найбільшого в Києві 
пришкільного  стадіону біля 
шкіл №254 та №223 
 (пр-т Академіка Корольова)  
1 вересня 2018
Стадіон збудований із використанням 
сучасних технологій, розміри поля — 
90 на 60 метрів, що повністю відповідає 
професійним футбольним стандартам 
і дає змогу проводити на ньому зма-
гання професійної футбольної ліги. 

Одразу після відкриття на новому 
полі відбувся перший товариський 
матч — між вихованцями ДЮСШ 
№17 і №26. 

Будівництво здійснено у відповід-
ності до Програми економічного  та 
соціального розвитку Києва. В тому 
числі завдяки субвенції з державного 
бюджету за поданням Олександра 
Третьякова.
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Я дуже вдячна Олександру 
Третьякову, міській та ра-
йонній владі за те, що у шко-
лах району споруджуються 
сучасні стадіони, спортивні 
та ігрові майданчики. На-
решті наші діти можуть 
якісно займатися спортом, 
проводити свій вільний час, 
зміцнювати своє здоров’я. 
Адже надзвичайно важливо 
спрямовувати енергію дітей 
та підлітків у правильне рус-
ло. Переконана, спорт для 
цього — найкращий варіант!

Оксана  
Заболотня
мати учениці  
школи №254 

Футбол, мабуть, — найпопу-
лярніша у світі гра на сві-
жому повітрі. Штучне фут-
больне поле — оптимальне 
рішення для школи. Таке 
покриття завжди буде готове 
для гри: не потребує стриж-
ки, не пересихає,  не псується 
після дощу. Саме тому новий 
стадіон 196-ї школи такий 
зручний для наших дітей.

Анна Яценко 
мати учня 5-го  
та ученіці 1-го класу 
школи №196
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Високі стандарти життя у ра-
йоні та місті неможливі без 
якісних медичних послуг. 
Саме тому народний депутат 
України Олександр Третьяков 
та Святошинська РДА докла-
дають усіх зусиль для збіль-
шення обсягів фінансування 
медичної галузі району. Зав-
дяки цьому регулярно про-
водяться ремонти медичних 
установ, вперше за багато 
років оновлюється матері-
ально-технічне забезпечення 
закладів.

У 2016 було здійснено 
часткову заміну вікон та ка-
пітальний ремонт приміщень 
консультативно-діагностич-
ного центру №2 за адресою 
вул. Петра Курінного, 2.

У 2017 відремонтовано ще 
3 медичні установи:

 ■ завершено роботи з уте-
плення будівлі філії №6 
Центру первинної меди-
ко-санітарної допомоги на 
вул. Академіка Єфремова, 11;  

 ■ відремонтовано будівлю 
філії №3 Центру первинної 
медико-санітарної допо-
моги  за адресою вул. Чор-
нобильська, 5/7;

 ■ завершено капітальний 
ремонт полового будинку 
№3 (вул. Кучера, 7).
У 2018 році здійснюється 

капітальний ремонт ще у двох 

закладах охорони здоров’я 
району:

 ■ комплексна термомодерні-
зація будівлі Консультатив-
но-діагностичного центру 
Святошинського району по 
вул. Симиренка, 10;

 ■ реконструкція басейну Цен-
тру первинної медико-са-
нітраної допомоги №2 за 
адресою вул. Кучера, 5. 
Таким чином, за підсумка-

ми 2016-2018 років у Свято-
шинському районі відремон-
товано 6 медичних установ. 

Окрім державних медич-
них установ, у районі з 2014 
року діє програма Олек-
сандра Третьякова «Кия-
нам — здоров’я та активне 
довголіття», яка фінансуєть-
ся за рахунок коштів Фон-
ду Олександра Третьякова.  
Висококваліфіковані лікарі 
надають безкоштовні кон-
сультації на базі громадських 
приймалень народного депу-
тата України та депутатів Ки-
ївської міської ради. 

Усі охочі мають змогу від-
відати прийом невропатоло-
га, офтальмолога, а також 
виміряти рівень цукру у кро-
ві та отримати окуляри за 
рецептом лікаря. За час дії 
програми медичні обстежен-
ня пройшли близько 24 500 
осіб.

Безкоштовний прийом лікаря 
в рамках програми Олександра 
Третьякова «Киянам — здоров’я  
та активне довголіття». 

КИЯНАМ — ЗДОРОВ’Я ТА 
АКТИВНЕ ДОВГОЛІТТЯ

24 500
близько

мешканців столиці

За понад 4 роки дії 
програми Олександра 
Третьякова «Киянам —  
здоров’я та активне 
довголіття»

отримали безкоштовну 
консультацію лікаря



РОЗВИТОК СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ

47

У 2017 році завершено капі-
тальний ремонт приміщень 
Київського міського поло-
гового будинку №3. 

Масштабні роботи з пе-
реплануванням вартіс-
тю майже 15 млн грн було 
профінансовано з міського 
бюджету. У закладні обла-
штовано сімейні та індиві-
дуальні пологові палати, 
операційний зал та індиві-
дуальні пологові зали. 

Здійснюються роботи з уте-
плення будівлі КНП «Кон-
сультативно-діагностичний 
центр» за адресою вул. Сими-
ренка, 10. 

Загальна вартість робіт ста-
новить 12 млн грн. Ці кошти 
було виділено як додаткове 
фінансування за Програмою 
економічного та соціального 
розвитку м. Києва, на звернен-

ня народного депутата Украї-
ни Олександра Третьякова до 
Київського міського голови 
Віталія Кличка.

Проект передбачає уте-
плення всього фасаду будівлі 
та ремонт цокольного поверху. 
Комплексна термомодерніза-
ція установи, що охоплює 100% 
будівлі, проводиться у Свято-
шинському районі вперше.

У Святошинському ра-
йоні ведуться роботи 
з реконструкції Кому-
нального некомер-
ційного підприємства 
«Центр первинної ме-
дико-санітарної допо-
моги №2». 

Загальна площа оз-
доровчого комплек-
су становить понад 
500 м2 і включає два 
басейни: на 240 м3 та 
на 81 м3, систему при-
міщень для оздоров-

чих процедур, технічні 
приміщення. Після ре-
конструкції буде від-
новлено роботу мало-
го басейну (для дітей 
віком до 3-х років) та 
лікувально-плаваль-
ного басейну (для ді-
тей віком від 3,5 до 10 
років), а також зали 
для лікувальної фіз-
культури. Планується, 
що заклад зможе при-
ймати від 250 до 300 
відвідувачів на день. 

Капітальний ремонт пологового будинку №3

Реконструкція оздоровчого комплексу з двома дитячими 
басейнами за адресою вул. В. Кучера, 5.

Термомодернізація будівлі Консультативно-діагностичного 
центру Святошинського району 

2018

2017
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 
ГОСПОДАРСТВО  
ТА БЛАГОУСТРІЙ

21 квітня 2018 14 травня 2018

День довкілля — толока у 
найбільшій зеленій зоні 
Святошина — парку «Совки». 
Команда народного депу-
тата України Олександра 
Третьякова та співробітники 
Святошинської РДА разом 
з активними мешканцями 
району навели у парку лад.

На Південній Борщагівці з’явився 
вишневий садок. Було висаджено 
понад 30 вишень, за кожним деревом 
закріплено родину, що мешкає в бу-
динку поруч, або шкільний клас. Це 
стане запорукою ретельного догляду 
за саджанцями і збереже їх від мож-
ливого вандалізму.
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Якщо уважно поглянути на 
житловий фонд Святошин-
ського району, то стане оче-
видно, що нам дісталася не-
проста спадщина масової 
радянської житлової забудо-
ви. Більшість будинків спору-
джено без урахування вимог 
щодо енергоефективності 
та комфорту повсякденного 
життя людини. У Святошині 
високий відсоток зношеності 
житлового фонду порівняно з 
іншими районами. Два будин-
ки з трьох потребують капі-
тального ремонту.

Втім, практика доводить, що 
сумлінна праця протягом 4-х 
років дозволяє зробити кожен 
куточок рідного міста затиш-
ним та зручним для життя. З 

2015 року у районі відремон-
товано майже 1000 об’єк-
тів житлово-комунального 
господарства. Це полагоджені 
дахи, комунікації та електричні 
мережі, замінені вікна, утепле-
ні фасади та багато іншого.

У районі з 2016 року реалізу-
ється програма з енергоефек-
тивності. У місцях загального 
користування встановлюєть-
ся LED освітлення та сутінкові 
реле. Завдяки програмі у 2017 
році вдалося зменшити спожи-
вання та оплату електроенергії 
у 2,7 рази. Загалом 200 будин-
ків району охоплено програма-
ми з енергозбереження. 

Також облаштовують-
ся парки та зони відпочинку. 
У районі налічується понад 

Бювет у мікрорайоні Галагани, 
відновлений за сприяння народного 
депутата України Олександра 
Третьякова



серпень 2018

Проводяться ремонтні роботи у 
парку ім. Потапова та благоустрій 
скверу по вул. Чорнобильській, 
24/26. Парк, що розташований біля 
вулиць Генерала Потапова та сім’ї 
Сосніних, отримає бігову доріжку. 
Загалом у кожній 10-й зеленій зоні 
району у 2018 році проводяться ре-
монтні роботи чи благоустрій.
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50 парків та скверів. Станом 
на 2018 рік десята частина 
з них ремонтується та онов-
люється. Відновлюється ро-
бота бюветів з питною во-
дою. Станом на жовтень 2018 
року відновлено бювети за 
адресами: вул. Наумова, 27,  
б-р Вернадського, 85, просп. 
Леся Курбаса, 6 (у парку «Ін-

тернаціональний»), пров. Чер-
вонозаводському, 2/13 (про-
водяться планові ремонтні 
роботи). Триває будівництво 
нового бювету  на вул. Бах-
мацькій та реконструкція бю-
вету на розі б-ру Ромена Рол-
лана та вул. Тулузи.

Про благоустрій району 
дбає не лише районна вла-

да та комунальні служби.  
Щороку за сприяння коман-
ди Олександра Третьякова 
мешканці Святошина вихо-
дять на традиційні весняні 
толоки. Завдяки координації 
Святошинської РДА та коман-
ди Олександра Третьякова 
до толок долучаються тисячі  
небайдужих киян. 

Святошинці та активісти команди О. Третьякова 
під час толоки у парку «Совки», 21 квітня 2018

КІЛЬКІСТЬ ОБ’ЄКТІВ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ,

ТОЛОКИ У СВЯТОШИНІ

НА ЯКИХ ВИКОНАНО/ЗАПЛАНОВАНО  
РЕМОНТНІ РОБОТИ

2016

310

2017

287

2018
(план)

297

2015

97

2017

2015

5700

1300

учасників

учасників

1100
кущів та 

дерев

800
кущів та 

дерев
висаджено

висаджено

2018

2016

4600

3500

учасників

учасників

2160
кущів та 

дерев

1250
кущів та 

дерев
висаджено

висаджено



Роботи виконано на звернення мешканців за сприяння Олександра Третьякова та підтримки Святошинської РДА 
відповідно до Програми економічного та соціального розвитку району.

На сходових клітках 
будинків за адреса-
ми вул. Зодчих, 70, 
вул. Симиренка, 5

Оновлено сходові 
клітки будинків за 
адресами вул. Якуба 
Коласа, 29 та вул. Ко-
тельникова, 46

Відремонто-
вано покрів-
лю будинку 
за адресою 
вул. Львів-
ська, 12

БУЛО СТАЛО

БУЛО

СТАЛО

БУЛО

СТАЛО

Відремонтова-
но сходові кліт-
ки 3-го під’їзду 
будинку за 
адресою вул. 
Львівська, 1

БУЛО СТАЛО
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У 2015—2018 роках в Святошинському районі

Реконструкція парку Совки

138 63 25 29 21

769 54 262 259 194

98 22 22 27 38

76 12 22 25 48

ВСЬОГО 2015 2016 2017 2018

У 2018 році розпочато ре-
конструкцію найбільшого 
парку району — «Совки». 

Перша черга робіт пе-
редбачає спорудження 
нової вхідної групи, бу-
дівництво нових дитячих 
ігрових зон, заміну лавок, 
покриття доріжок, вста-
новлення нових громад-
ських вбиралень. Загальна 
площа благоустрою ста-
новить  2,2 га.

Облаштовано ігрових 
майданчиків

Облаштовано спортивних 
майданчиків

Заасфальтовано 
прибудинкових територій та 
внутрішньоквартальних проїздів

Проведено капітальні ремонти  
в житлових будинках
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Нові майданчики Святошина

вул. Якуба Коласа,9

вул. Чистяківська,28

    ФОТОРЕПОРТАЖ

 вул. Кільцева дорога,5 вул. Симиренка 14/9

 просп. Корольова, 6

 вул. Жолудева, 5
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СВЯТОШИНСЬКА 
ГРОМАДА

24 лютого 2018 15 березня 2018

Народний хор «Жайвір» відзначив 
20-річчя.  Ювілярів привітав народ-
ний депутат України Олександр 
Третьяков, представники Святошин-
ської РДА, відомі поети-пісняри та 
художні колективи. 

У Святошині привітали праців-
ників житлового-комунального 
господарства. Голова РДА Володи-
мир Каретко вручив подяки та 
почесні грамоти. А колектив жит-
лово-експлуатаційної дільниці 
№1 як відзнаку отримав поїздку 
в Батурин. Від імені народного 
депутата України Олександра 
Третьякова прозвучали слова 
привітань та були вручені сер-
тифікати для поїздки Дніпром 
колективам КП УЗН, КП «Керуюча 
компанія з обслуговування жит-
лового фонду Святошинського 
району» та КП ШЕУ Святошин-
ського району.
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Команда народного депу-
тата України Олександра 
Третьякова вміє не лише 
ефективно працювати, а й 
творчо та дружно проводити 
дозвілля. Звісно, разом зі Свя-
тошинською громадою.

Більшість державних та 
традиційних свят святошинці 
відзначають яскравими вулич-
ними концертами, іграми, кон-
курсами, виступами співочих 
та танцювальних колективів.

У районі налічується біль-
ше 100 творчих колективів 
— на будь-який вік та смак. 
Народний депутат України 
Олександр Третьяков не ли-
шається осторонь культурно-
го життя. Адже згуртована та 
щаслива громада — запорука 
розвитку району та міста.

Окрему увагу команда на-
родного депутата приділяє 

проектам для людей стар-
шого покоління. Творчості та 
енергії, дякувати Богу, в них 
вистачає.

Приміром, у Центрі куль-
тури «Святошин» діє народ-
ний хор ветеранів «Джере-
ло». У 2016 та 2017 роках він 
став переможцем двох всеу-
країнських фестивалів. Зав-
дяки підтримці Олександра 
Третьякова колектив отри-
мав більше можливостей для 
творчого розвитку.

З 2014 року на базі громад-
ських приймалень Олексан-
дра Третьякова діє клуб «Ак-
тивне довголіття». Понад 300 
активних киян поважного віку 
разом з активістами коман-
ди Олександра Третьякова 
влаштовують екскурсії, май-
стер-класи та просто зустрічі 
з душевним спілкуванням. 

Святкування Дня Києва 
у Святошині у парку 
«Інтернаціональний».  
Серед відвідувачів — Олександр 
Третьяков з родиною.  
27 травня 2017



14 жовтня 201815 травня 20187 травня 2018

Вдруге пройшов мистець-
кий фестиваль «Історії 
Борщагівського краю».
У заході, приуроченому 
до свята Покрови та Дня 
захисника України, взяли 
участь учні, студенти та 
усі ті, кого цікавить істо-
рія місцевості.

Одна з найпотуж-
ніших громад-
ських організацій 
району «Спілка ба-
гатодітних сімей 
«Шанс» відзначила  
свій ювілей.

У ЦК «Святошин» відбувся концерт 
з нагоди 73-ї річниці перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні. На 
урочистості було запрошено 500 вете-
ранів Другої світової війни, дітей війни 
та членів їх сімей. Ветеранів привітали 
представники Святошинської РДА та 
представники команди народного депу-
тата України Олександра Третьякова.
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За підтримки Олександра 
Третьякова та голови постійної 
Комісії Київради з питань куль-
тури, туризму та інформаційної 
політики Вікторії Мухи рекон-
струйовано ключові об’єкти 
культурної інфраструктури ра-
йону – Центр культури «Свято-
шин» та кінотеатр «Лейпциг».

Доброю традицією стали 
екскурсії до Верховної Ради 
для учнів, студентів та про-
фесійних колективів Свято-
шинського району, організо-
вані за підтримки Олександра 
Третьякова. За 3 роки укра-
їнський парламент відвідали 
майже 3000 святошинців.

ЦІКАВО ЗНАТИ

17 травня 2018 року у Святошині 
зафіксовано новий рекорд України: 
«Наймолодший та найстарший учасники 
флешмобу у вишиванці на одній локації» 
у категорії «Людське досягнення».

ФЛЕШМОБ У ВИШИВАНКАХ

2000
близько

учасників

найменша – Ольга Понурко, 2 місяці (2018 р. н.).  
Мешкає у Святошинському районі разом з мамою Іриною  
та сестричкою Поліною (9 років);

найстарша - Варвара Євминівна Коба, 86 років  
(1932 р. н.), член Громадської організації інвалідів 
війни і Збройних сил України Святошинського району, 
пенсіонерка, інвалід ІІ групи, мешкає в районі останні 18 
років, активний громадський діяч, переможець у номінації 
«Людина року» (2009 р). 

Новий рекорд буде занесено до Національного реєстру 
рекордів України.



РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРИ 

«Лейпциг» — єдиний кому-
нальний кінотеатр Свято-
шинського району та єдиний 
кінотеатр на Борщагівці, роз-
ташований за адресою про-
спект Леся Курбаса, 8.

Кінотеатр було відкрито 
30 жовтня 1974 року. Назву 
обрали на честь німецького 
міста-побратима Києва. 

Загалом у «Лейпцигу»  
4 зали загальною кількістю 
місць — 929. Кінотеатр має 
можливість демонструвати 
до 25 сеансів на день.

У 2014 та 2016 роках було 
відкрито два нові кінозали. 
У 2017 році в найбільшому 
залі — «Червоному» —  замі-
нено 548 крісел, з’явилися 
зручні дивани. Капітально 
відремонтовано комунікації 
та приміщення першого по-
верху. Встановлено сучасне 
цифрове обладнання в «Си-
ньому» залі. Оновлено вну-

трішні приміщення кінотеа-
тру та вхідна група.

У 2018 році за сприяння 
народного депутата України 
Олександра Третьякова та го-
лови постійної Комісії Київра-
ди з питань культури, туризму 
та інформаційної політики Вік-
торії Мухи, встановлено пер-
ший в Києві цифровий проек-
тор NEK з лазерним джерелом 
світла, який дозволяє отрима-
ти надзвичайно якісне зобра-
ження 4К та найсучасніший 
звук. Здійснюється капіталь-
ний ремонт даху та термомо-
дернізація фасаду. До кінця 
року будуть проведені роботи 
з благоустрою території.

Ветерани, які прожива-
ють у Святошині, учні шкіл 
та активні мешканці району 
регулярно мають змогу від-
відувати сеанси кінотеатру 
безкоштовно на запрошення 
Олександра Третьякова. 

Вивіска кінотеатру

Депутат Київради Вікторія 
Муха обговорює подальші 
плани з реконструкції

Школярі перед сеансом 
мультфільму у кінотеатрі 
«Лейпциг», запрошення 

на який отримали від 
народного депутата України 

Олександра Третьякова
28 березня 2018
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За сприяння народного депутата України Олександра Третьякова у Святошинському районі 
оновлюються об’єкти культури, які були занедбані протягом багатьох років. Найбільші з них 
— це Центр культури «Святошин» та кінотеатр «Лейпциг».

Кінотеатр «Лейпциг»
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Приміщення центру культури «Святошин» 
не знало ремонту понад 40 років. У 2017-
2018 роках капітально відремонтовано залу. 
Облаштовано гримерні та фойє, придбано 
нове обладнання. Оновлена зала вміщує 
488 глядачів.

Ремонт було завершено до новоріч-
но-різдвяних свят на початку 2018 року, щоб 
дітлахи району мали змогу насолодитися 
святковими виставами в гарному сучасно-
му приміщенні. На запрошення народного 
депутата України Олександра Третьякова 
та голови Святошинської РДА Володимира 
Каретка 17,5 тисяч дітей пільгових категорій 
та учні 1-4 класів Святошина відвідали ви-
стави безкоштовно.

Центр культури «Святошин» 

КІНОТЕАТР «ЛЕЙПЦИГ»: ЦИФРИ ТА ФАКТИ

4

25

548 3D

929
зали

до

глядачів

кіносеансів  
на день

демонструє фільми 
у форматі

«Червоний»  
зал на

місць

для

21 жовтня 2018 року я відвіда-
ла творчий вечір Миколи Арте-
мовича Литвиненка, художньо-
го керівника народного хору 
«Жайвір» в ЦК «Святошин». 
Прозвучало багато українських 
пісень — як жартівливих, так і 
сумних. Окрім чудової музики, 
атмосферу вечора створював 
і гарний інтер’єр оновленого 
концертного залу. Хочу подя-
кувати за такий приємний ве-
чір, що приніс людям насолоду.

Ліна Кідрук
персіонерка, 
мешканка мікрорайону 
Галагани

Раніше наш район не міг похва-
литися різноманіттям культурних 
розваг. Дуже рада, що завдяки 
нашим депутатам ця ситуація 
змінюється. Після оновлення 
кінотеатру «Лейпциг» ми з чоло-
віком стали частіше ходити у кіно. 
Це, мабуть, найкращий кінотеатр 
у Києві за поєднанням ціни та 
якості. А якщо врахувати зруч-
ність розташування, то «Лейп-
циг» взагалі поза конкуренцією!  
Також дуже приємно, що Олек-
сандр Третьяков не забуває про 
учасників АТО, які мешкають у 
районі. Чоловік регулярно отри-
мує запрошення на безкоштовні 
кіносеанси для всієї родини, які 
ми із задоволенням відвідуємо. 

Анастасія Бондар
дружина  
учасника АТО
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«Громадський бюджет» є одним з елементів елек-
тронної демократії, що впровадила столична влада 
для залучення громади до управління містом. 

Активісти команди Олександра Третьякова ініцію-
вали проекти зі встановлення спортивних комплексів 
у 69 навчальних закладах Святошинського району.

Завдяки злагодженій роботі команди та підтримці 
киян 32 000 дітей отримали змогу займатися фізич-
ними вправами на свіжому повітрі.

Школи та садочки,  
в яких встановлені майданчики

Микільська Борщагівка. Проект №57
 ■ Школи №№ 35, 83, 205, 13, 197
 ■ Садочки №№ 257, 277, 390, 571, 80, 95, 139,  

199, 560

Борщагівка. Проект №58
 ■ Школи №№ 196, 281, 131, 222, ліцей «Еко» № 198
 ■ Садочки №№ 127, 145, 203, 469, 156, 249, 251,  

516, НВК «Обрій»

Святошин. Проект №59
 ■ Школи №№ 40, 253, 215, 76, Київська гімназія 

східних мов № 1
 ■ Садочки №№ 218, 669, 60, 214, 601, НВК «Дзві-

ночок» № 68, НВК «Інтел», НВК «Довіра»,  
НВК «Сузір’я»

Південна Борщагівка. Проект №75
 ■ Школи №№ 254, 317, 223, 235, 297
 ■ Садочки №№ 85, 681, 694, 814, 819, 693, 785, 

219, 547

Новобіличі, Святошин. Проект №76
 ■ Школи №№ 55, 72, 230, 162, 206, гімназія № 154
 ■ Садочки №№ 276, 565, 615, 587, 789, 747, 735  
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Дуже вдячні авторам Громад-
ського бюджету за такі чудові 
спортивні майданчики! У нас 
в районі вже багато років не 
було таких якісних тренажерів 
на відкритому повітрі, доступ-
них усім мешканцям. Тепер 
займаються не тільки дітки, а й 
батьки, бабусі і дідусі. Подоба-
ється усім!

Наталія Федулова
багатодітна мати, 
мешканка Микільської 
Борщагівки

Як мати двох підростаючих спортс-
менів (молодший ходить до садочку, 
а старший до школи), дуже задово-
лена що біля навчальних закладів 
встановлені новенькі та гарні дитячі 
спортивні майданчики, за які ми 
голосували минулого року. Діти від 
них у захваті! Молодшому синочку 
цікаво всюди полазити, до всього 
доторкнутися, та випробувати на 
собі. Він ні секунди не може всиді-
ти на місці, все потрібно терміново 
дослідити. Старший син ставиться 
до тренажерів більш серйозно, у 
нього вже розроблена своя власна 
програма тренувань, та каже, що, 
коли виросте, стане спортсменом. 
Від щирого сердця вдячна авторам 
проектів. Любов до спорту потрібно 
прищеплювати змалечку, і чудово, 
що у нашому районі є для цього все 
необхідне.

Катерина 
Писаренко
мати двох синів,  
мешканка Микільської 
Борщагівки
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    ФОТОРЕПОРТАЖ

СВЯТКОВИЙ СВЯТОШИН
Новорічні свята

Масляна

Яскраві вистави в оновленому Центрі культури «Свя-
тошин». У 2017 — понад 10 000 маленьких глядачів 
безкоштовно відвідали святкові вистави. 
У 2018 — 17 500 дітей. Більшість із них — діти пільгових 
категорій.

У 2017 році Масляну зустріли святами у дворах та 
скверах Святошина. Пісні, танці та традиційне спа-
лення символічного опудала зими підняли настрій 
мешканцям різних куточків району.
У 2018 році  масштабне святкування відбулося на 8 
майданчиках. Найбільші гуляння пройшли у пар-
ку «Інтернаціональний». Загалом на свято завітали 
понад 17 тисяч відвідувачів. Діти та підлітки охоче 
змагалися у традиційних іграх та конкурсах.  Свят-
кову атмосферу створювали музичні колективи ра-
йону. Всі гості мали змогу безкоштовно скуштувати 
смачних млинців із чаєм.

2018

2018

2018 2018

2017

2017
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В очікуванні  
Великодня

Любимо рідне місто — 
святкуємо День Києва 
разом
День Києва У Святошині з 
кожним роком яскравіший. 
Цьогоріч це — міжнародний 
фестиваль дитячої творчості 
«Сонячний каштанчик», фо-
токонкурс Do Like Svyatoshin, 
майстер-класи та ігри для 
малечі та ще багато цікави-
нок.

Напередодні Воскресін-
ня Христового на семи 
майданчиках у Святошин-
ському районі з’явилися 
яскраві свтякові інсталяції. 
Декоративні великодні 
прикраси виготовили учні 
шкіл району

2018

2018

2018

2018

2018 2018

2017

2017



РОЗВИТОК СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ

60

    ФОТОРЕПОРТАЖ

ВІДКРИВАЄМО  
ТАЄМНИЦІ ПАРЛАМЕНТУ 
У 2016 році за ініціативи Олександра 
Третьякова відбувся перший цикл екскурсій 
до Верховної Ради для мешканців 
Святошинського району. 
З того часу майже 3000 учнів шкіл та 
педагогів, вихователів садочків та активних 
громадян отримали змогу доторкнутися до 
історії українського парламенту.

КІЛЬКІСТЬ МЕШКАНЦІВ 
СВЯТОШИНА, ЯКІ ВІДВІДАЛИ 
ЕКСКУРСІЇ У 2016-2018 РОКАХ

2016

2017

2018

500
1300
1103



РОЗВИТОК СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ

61



БЛАГОДІЙНІСТЬ

Вдосконалення 
системи соціального 
захисту — тривалий 
та непростий процес. 
Проте часто люди 
потребують допомоги 
невідкладно. Тут 
і зараз. Для таких 
випадків існує 
благодійність.

Олександр Третьяков



БЛАГОДІЙНІСТЬ
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ФОНД ОЛЕКСАНДРА 
ТРЕТЬЯКОВА

64

Як голова Комітету у справах 
ветеранів та осіб з інвалідністю, 
у своїй практиці я неодноразо-
во стикався з випадками, коли 
державні інститути або не здат-
ні вирішити проблему людини, 
або свідомо саботують її вирі-
шення. В такому разі зазвичай 
достатньо особистої ініціативи 
та зовсім невеликих обсягів ма-
теріально-технічної допомоги, 
щоб істотно поліпшити життя 
людини, родини чи колективу. 
Для таких випадків ми з коман-
дою створили Фонд Олександра 
Третьякова.

Основні пріоритети роботи 
фонду — допомога ветеранам 

та членам їх родин, людям з ін-
валідністю та киянам, які про-
живають у Святошинському 
районі, а також розвиток інфра-
структури району.

Серед проектів фонду — 
освітні програми для учасників 
війни на сході України, конфе-
ренції та інші заходи для вете-
ранів та їх громадських орга-
нізацій, забезпечення людей з 
інвалідністю необхідними ме-
дикаментами та засобами реа-
білітації, матеріально-технічне 
забезпечення закладів освіти 
Святошинського району, допо-
мога у реалізації культурних 
ініціатив тощо.

Сьогодні навіть найбільший скептик 
не зможе заперечити, що українське 
кіно відроджується. Звісно, трагічні 
події на сході є предметом постійної 
уваги з боку митців. 

Перегляд таких фільмів разом 
з учасниками АТО, які мешкають у 
Святошинському районі, стає для 
Олександра Третьякова ще однією 
доброю традицією. Взимку 2017, коли 
вийшов фільм «Кіборги. Герої не 
вмирають» Ахтема Сеїтаблаєва, 500 
бійців разом з родинами перегляну-
ли цю стрічку у кінотеатрі «Лейпциг». 

У 2018 році стільки ж воїнів із 
близькими відвідали фільм «Позив-
ний Бандерас».

Зустріч Олександра Третьякова 
з ветеранами, які проживають у 
Святошинському районі

Про героїв. Для героїв.
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За сприяння Фонду Олек-
сандра Третьякова 22-23 
серпня 2018 року у Киє-
ві в «Мистецькому арсеналі» 
відбувся міжнародний фо-
рум волонтерів і ветеранів  
«Там, де ми — там Україна», 
який зібрав представників 
більше 100  українських во-
лонтерських організацій та 
спілок ветеранів. У форумі та-
кож взяли участь Президент 
України Петро Порошенко, 
посол США в Україні Марі Йо-
ванович, представники міжна-
родних організацій. 

Основною метою заходу 
стало налагодження стосунків 
між громадськими організаці-
ями та державою в питаннях 
соціального захисту ветеранів 
та членів їхніх родин. Спікери 
неодноразово відзначили ак-
туальність питання створення  
в Україні Міністерства у спра-
вах ветеранів для підвищення 
ефективності цієї співпраці.

Міжнародний форум волонтерів і ветеранів  
«Там, де ми — там Україна»

Для багатьох бійців найбільший страх — не заги-
нути, а опинитися непотрібним у своїй державі, 
коли повертаєшся з війни додому. Саме такі іс-
торії ми часто читаємо у пресі і бачимо по ТБ. На 
щастя, у Святошинському районі завдяки Олек-
сандру Третьякову та активістам його коман-
ди пишеться зовсім інша історія. Ми знаємо, що 
маємо до кого звернутися по допомогу чи юри-
дичну консультацію. І просто приємно, що про нас 
пам’ятають і поважають – запрошують на важливі 
події. Та навіть просто у кіно. Наша сила в єдно-
сті. Я чудово засвоїв це на фронті, а Олександр 
Третьяков та його команда реалізовують цей 
принцип у тилу.

Євген Кривобок
голова Спілки ветеранів 
антитерористичної 
операції Святошинського 
району
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Для того щоб 
розробляти 
ефективні та 
насправді корисні 
закони, необхідно 
постійно спілкуватися 
з людьми, 
інтереси яких ми 
представляємо в 
парламенті.

Олександр Третьяков
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ВІДКРИТІСТЬ ДО 
СПІЛКУВАННЯ
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Один з ключових принципів 
моєї роботи — максимальна 
відкритість до комунікації. 
Адже для того, щоб ефективно 
представляти інтереси вибор-
ців, депутат має бути в постій-
ному діалозі з громадою.

Саме тому у Святошинсько-
му районі на постійній основі 
працюють 5 громадських при-
ймалень. П’яту було відкрито у 
2018 році за адресою вул. Кіль-
цева дорога, 5-б.

У приймальнях кияни от-
римують первинну правову 
допомогу з актуальних пи-
тань. Кожен, хто цього потре-
бує, може записатися на при-

йом та проконсультуватися у 
юриста.

Серед проблем, які турбують 
громадян, — оформлення спад-
щини, житлові питання, пенсії 
та соціальні виплати, земельні 
питання, призначення алімен-
тів та багато інших. Окрім цього, 
регулярно проводжу прийоми 
громадян у Комітеті у справах 
ветеранів та осіб з інвалідністю 
як голова цього Комітету.

За період VIII скликання 
Верховної Ради я отримав звер-
нення від 35 000 осіб. Провів 188 
особистих прийомів, під час 
яких поспілкувався з 920 гро-
мадянами.  

Прийом громадян у Комітеті 
Верховної Ради України у справах 
ветеранів та осіб з інвалідністю,   
16 квітня 2018

188

5 176
35 298

1 422
9 345

69
ЗА ПЕРІОД  

ПОВНОВАЖЕНЬ 

ЗА ЛИСТОПАД 2017 – 

 ЖОВТЕНЬ 2018

Проведено особистих 
прийомів громадян та 
зустрічей з виборцями       

Направлено
депутатських
звернень

Кількість громадян,
які звернулися до
народного депутата
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Син пана Володимира, Сер-
гій, брав участь в антитеро-
ристичній операції у 2014 
році у складі батальйону 
патрульної служби міліції 
особливого призначення 
«Київщина» ГУМВС України 
в Київській області. Керів-
ництво підрозділу припусти-
лося помилок у документах, 
внаслідок чого Сергій не мав 
можливості отримати статус 
«Учасник бойових дій».

Батько неодноразово 
звертався до МВС для ви-
правлення помилок, про-
те безрезультатно. У черв-
ні 2016 року він прийшов 
на прийом до Олександра 
Третьякова. До МВС було 

скеровано запит народного 
депутата, на який невдовзі 
надійшла відповідь за під-
писом Міністра. Також було 
отримано відповідь від ГУ 
Національної поліції. Проте 
жодних дій за цим не відбу-
лося.

Лише після повторного 
депутатського звернення до 
МВС та Антитерористичного 
центру при СБУ в листопаді 
2016 року справа зрушила 
з місця. Надійшла відповідь 
від СБУ, що підтверджувала 
участь Сергія в АТО. Але че-
рез бюрократичну тяганину 
(ніби повідомлення СБУ було 
таємним і не могло вико-
ристовуватися у подальшій 

роботі), вирішення питання 
надання статусу УБД відкла-
далося аж до середини 2017 
року.

Досягти успіху вдалося 
лише після третього звер-
нення — на цей раз від імені 
Комітету у справах ветеранів 
та осіб з інвалідністю ВРУ на 
МВС та СБУ. Після 1,5 років 
бюрократичного «футболу» 
та поневірянь справедли-
вість було відновлено.

Ця історія є яскравим до-
казом необхідності створен-
ня в Україні Міністерства у 
справах ветеранів як єди-
ного органу, відповідально-
го за оперативне вирішення 
подібних питань.

Пані Світлана звернулася 
до приймальні Олександра 
Третьякова із, в буквально-
му сенсі, життєво-важли-
вою проблемою – забезпе-
чення ліками. Препарати, 
необхідні їй для повноцін-
ного життя, після чергових 
змін до законодавства були 
виключені зі списку таких, 

які надаються на пільгових 
умовах, і не були заміне-
ні аналогами. У зверненні 
жінка написала, що просить 
допомоги у зв’язку із «мізер-
ною пенсією». Цю ганебну 
ситуацію необхідно було ви-
правити якнайшвидше. 

До Міністерства охоро-
ни здоров’я було направле-

но депутатське звернення з 
вимогою врегулювати ситу-
ацію. В.о. Міністра охорони 
здоров’я Уляна Супрун від-
реагувала на звернення, і, 
врешті, Департамент охоро-
ни здоров’я КМДА вжив не-
обхідних заходів для забез-
печення жінки необхідними 
препаратами.

СПРАВЖНІ ІСТОРІЇ

Допомога в отриманні статусу учасника 
бойових дій для сина 

Безоплатне забезпечення ліками 
від хвороби Паркінсона
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Пані Галина неодноразово 
зверталась до Комітету з про-
ханням надати допомогу в 
реабілітації її батька, засудже-
ного у 1932 році за частиною 2 
статті 58  Кримінального ко-
дексу УРСР (контрреволюцій-
на діяльність, а саме «збройне 
повстання, будь-яка дія з намі-
ром відділити від Радянського 
Союзу будь-яку частину його 
території або вторгнення з 
метою захоплення влади»).

Така реабілітація стала 
можливою після прийняття 

Верховною Радою України 
Закону України «Про вне-
сення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо 
удосконалення процедури 
реабілітації жертв репресій 
комуністичного тоталітар-
ного режиму 1917 - 1991 ро-
ків», серед авторів якого був 
Олександр Третьяков.

У своєму листі до Коміте-
ту у справах ветеранів та осіб 
з інвалідністю жінка розпо-
відає історію свого життя, 
протягом якого постійно за-

знавала несправедливості та 
поневірянь через вирок, за 
яким було страчено її бать-
ка. Вона щиро дякує Олек-
сандру Третьякову та іншим 
авторам закону, а також усім 
тим, хто проголосував «за» 
у сесійній залі. Пані Галина 
пише: «Висловлюю вам свою 
щиру вдячність за вашу тур-
боту та увагу до простих лю-
дей — «вигнанців та ворогів 
народу», які ніколи не були 
ледарями, тунеядцями,  зло-
діями чи шахраями».

До Комітету надійшло звер-
нення особи з інвалідністю 
внаслідок Другої світової вій-
ни, пана Тимофія, з прохан-
ням надати йому допомогу в 
реалізації права на отриман-
ня пільг з оплати за користу-
вання житлово-комунальни-
ми послугами.

У своєму зверненні він за-
значив, що, незважаючи на 

його статус, плату за опалення 
йому нараховують без ураху-
вання пільг, тобто на всю пло-
щу житлового приміщення.

Комітет листом від 
02.12.2016 звернувся до  під-
приємства, яке надавало від-
повідні послуги, з проханням 
розібратися, в ситуації, що 
склалась та віднайти мож-
ливість забезпечити ветера-

на війни пільгами з оплати за 
користування житлово-ко-
мунальними послугами.

Листом від 15.12.2016 пан 
Тимофій подякував Олек-
сандру Третьякову за турбо-
ту про нього та повідомив, 
що завдяки його допомозі 
оплата за опалення ветера-
ну війни зменшена майже в 
чотири рази.

Реабілітація батька, несправедливо 
засудженого за часів СРСР

Допомога в отриманні належних пільг з 
оплати житлово-комунальних послуг
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у 3 рази

законопроектів 

Подано

Фінансування
бюджету району
збільшено

ОСВІТА

ІНФРАСТРУКТУРА

порівняно з 2015 роком 

з них

36 4-й 423
прийнято  
як закони та 
постанови

за  
ефективністю

серед

депутатів VIII 
скликання ВР 

10

2015 2016 2017 2018 

69,6 млн
грн

141,5 млн
грн

233 млн
грн 224,8 млн

грн

 *станом на 1.11.2018

2 695місце  
у Києві

нових місць 
у садочках 
району

за темпами впровадження 
програми Нова українська школа

за темпами розбудови освітньої 
інфраструктури

Чергу до дитячих садочків 
скорочено вдвічі!

Святошинський район посідає

Сучасний стадіон у кожній 3-й школі!

22 13898оновлених 
футбольних 
поля

Допомога учасникам 
війни на сході 
України, членам 
їхніх сімей та сім’ям 
загиблих

Допомога 
людям з 
інвалідністю

Матеріально-
технічна 
підтримка 
закладів  
освіти

Сприяння в 
організації 
культурних 
заходів

ігрових  
майданчиків

спортивних 
майданчиків

188 особистих прийомів 
громадян та зустрічей 
з виборцями       

звернень  
громадян  
отримано 35 298

*
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