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НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ
ГОЛОВИ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ, УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ,
УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
ТА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

ТРЕТЬЯКОВА ОЛЕКСАНДРА ЮРІЙОВИЧА

ЗВІТ
2014-2016

ТРЕТЬЯКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
ГОЛОВА КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ, УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ,
УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ТА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2014-2016 РОКИ

49

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ
ПОДАНИХ
ЗАКОНОПРОЕКТІВ

21

З НИХ ПРИЙНЯТО
ЯК ЗАКОН
(ПОСТАНОВА)

10
2
4
5

ПРИЙНЯТИХ ЗАКОНІВ
ЩОДО СТАТУСУ І СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ
ТА УЧАСНИКІВ АТО
ПРИЙНЯТИХ ЗАКОНИ
ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ І РЕАБІЛІТАЦІЇ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ, РЕГУЛЮВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ЇХ ПІДПРИЄМСТВ І ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ
ПРИЙНЯТИХ ЗАКОНИ
ЩОДО СТАТУСУ І СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ УЧАСНИКІВ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ ТА
ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ
ІНШІ ЗАКОНИ

ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПЕРЕЛІК ПРИЙНЯТИХ ЗАКОНІВ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ І СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ
ТА УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
1. Закон України № 291-VIII від 07.04.2015
- 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 легалізованих добровольчих формувань та
нелегалізованих формувань, за умови взаємодії останніх з офіційними військовими формуваннями, а також
волонтерам;
- у разі загибелі перелічених вище осіб під час участі в АТО їхнім сім’ям надано право отримати відповідний статус
сім’ї загиблого ветерана.
2. Закон України № 448-VIII від 19.05.2015
Закон встановлює норму, відповідно до якої військовослужбовці не втрачають свою відпустку через участь в АТО.
Невикористані дні відпустки, які накопичились через безперервну участь в АТО, вони зможуть використати у
наступному календарному році тривалістю до 90 календарних днів.
3. Закон України № 735-VIII від 03.11.2015
Згідно із Законом добровольці та волонтери, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва,
одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, а у разі їх смерті, члени їх сімей отримують
одноразову грошову допомогу в такому ж розмірі як і військовослужбовці – учасники АТО, а саме:
- 250-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб, — у разі встановлення
інвалідності I групи;
- 200-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб, — у разі встановлення інвалідності
II групи;
- 150-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб, — у разі встановлення інвалідності
III групи.
У разі смерті зазначених вище осіб, надано членам їх сімей право на одержання одноразової грошової допомоги у
розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб.
Встановлено, що зазначені вище положення поширюються на осіб, які визнані інвалідами до набрання чинності цим
Законом, а також на членів сімей осіб, які загинули (померли) до набрання чинності цим Законом.
4. Закон України № 967-VIII від 02.02.2016
Членам сімей загиблих учасників АТО і Героїв Небесної Сотні надано право на пільги по оплаті житла і комунальних
послуг без урахування доходу сім’ї.

ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПЕРЕЛІК ПРИЙНЯТИХ ЗАКОНІВ
5. Постанова Верховної Ради України № 966 -VIII від 02.02.2015
Надано право на безоплатне медичне обслуговування в Клінічній лікарні “Феофанія” Державного управління
справами особам рядового, начальницького складу Державної фіскальної служби України, які зазнали поранень під
час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
6. Закон України № 965-VIII від 02.02.2015
Визначено статус Державної фіскальної служби під час здійснення заходів по боротьбі з тероризмом, а також
надано право на отримання статусу учасника бойових дій особам рядового та начальницького складу підрозділів
оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції, які безпосередньо здійснюють заходи,
направлені на боротьбу з тероризмом, беручи безпосередню участь в антитерористичній операції.
7. Закон України № 653-VIII від 17.07.2015
Відмінено оподатковування пенсій, які виплачуються учасникам бойових дій Другої світової війни, інвалідам війни та
особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту».
8. Постанова № 1470 від 14.07.2016
Проведення 19 жовтня 2016 року парламентських слухань на тему: “Державні гарантії соціального захисту учасників
антитерористичної операції, Революції Гідності та членів їх родин: стан і перспективи”.
9. Закон України № 1678 від 18.10.2016
Врегульовано питання призначення пенсії дружинам (чоловікам) загиблих (померлих) в антитерористичній операції
військовослужбовців, які зайняті доглядом за дітьми годувальника до 8-річного віку та проходять військову службу.
10. Закон України № 1683 від 18.10.2016 (дата набрання чинності 06.02.2017)
Надано право на пенсію із зниженням пенсійного віку на 5 років учасникам бойових дій, які брали участь в АТО, а у
випадку їх загибелі – їхнім дружинам (чоловікам), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батькам. На сьогодні таке
право мають учасники бойових дій, перелік яких визначений постановою Кабінету Міністрів України.

ПРАВОВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ І СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ УЧАСНИКІВ
РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ
ТА ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ
11. Закон України № 715-VIII від 06.10.2015
Встановлено, що на сім’ї осіб, які загинули або померли внаслідок участі у Революції Гідності, поширюються норми
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», що надає вищезазначеним сім’ям право
на відповідні соціальні гарантії.

ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПЕРЕЛІК ПРИЙНЯТИХ ЗАКОНІВ
12. Закон України № 804-VIII від 24.11.2015
Передбачено, що членам сімей осіб, які померли (загинули) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших
ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі Революції Гідності, пенсії у зв’язку з втратою годувальника
призначаються незалежно від страхового стажу годувальника.
13. Постанова Верховної Ради № 851-VIII від 08.12.2015
Надано особам, які отримали тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження під час участі у Революції Гідності, право
на безоплатне медичне обслуговування у Клінічній лікарні «Феофанія», госпіталях ветеранів війни та у військовомедичних закладах охорони здоров’я (госпіталях).
14. Закон України № 1010-VIII від 18.02.2016
Встановлено, що особам, інвалідність яких настала внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень
здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, та які звернулися за медичною допомогою у період з 21
листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року, пенсія по інвалідності призначається незалежно від наявності страхового
стажу.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ І РЕАБІЛІТАЦІЇ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ,
РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЇХ ПІДПРИЄМСТВ І ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ
15. Закон України № 495-VIII від 02.06.2015
Законом усунуто несправедливість та передбачено, що розмір соціальної допомоги інвалідам найтяжчої категорії
(інваліди з дитинства І групи підгрупи А) не буде урізатися по досягненню ними 18 років.

ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПЕРЕЛІК ПРИЙНЯТИХ ЗАКОНІВ
16. Закон України № 927-VIII від 25.12.2015
Внесені зміни до ряду законів, якими передбачено обов’язок держави в частині:
- підтримки видавництв, видавничих організацій, поліграфічних та книготорговельних підприємств, що випускають
або розповсюджують не менше 50 відсотків продукції, аудійованої у спеціальному цифровому форматі для людей з
вадам зору, шляхом надання пільг щодо сплати податків та зборів;
- включення до переліку книжкових видань, передбачених до випуску за державним замовленням, видань, що
аудійовані у спеціальному цифровому форматі для людей з порушеннями зору;
- надання права без згоди автора, але із зазначенням його імені, видавати та відтворювати випущені у світ твори
рельєфно-крапковим шрифтом для людей з вадами зору, аудіотворів (аудіодокументів, аудіокниг) з нанесенням
спеціального цифрового формату з метою розповсюдження між людьми з інвалідністю, поповнення бібліотечних
фондів, бібліотек навчальних закладів та центрів реабілітації для людей з інвалідністю і дітей-інвалідів по зору,
підприємств, де працюють люди з вадами зору, крім випадків прямого чи опосередкованого використання цих творів з
комерційною метою.

ІНШІ ЗАКОНОПРОЕКТИ
17. Закон України № 332-VIII від 09.04.2015
Передбачено можливість здійснення МОЗ України державних закупівель лікарських засобів через міжнародні
спеціалізовані організації для забезпечення пацієнтів безкоштовними життєво необхідними ефективними, безпечними
та якісними лікарськими засобами, що забезпечує економію бюджетних коштів та усуває корупційні ризики.
18. Закон України № 269-VIII від 19.03.2015
Забезпечена можливість здійснювати закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного бюджету із
залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі із застосуванням прозорих закупівельних процедур з
метою економії бюджетних коштів та усунення корупційних ризиків
19. Закон України № 948-VIII від 28.01.2016
Вдосконалено норми Регламенту Верховної Ради України, які регулюють процедурні питання внесення змін до
Конституції України (щодо розгляду попередньо схвалених законопроектів про внесення змін до Конституції України
на наступній черговій сесії Верховної Ради України).
20. Закон України № 1389 від 31.05.2016
Стимулювання розвитку ринку вживаних автотранспортних засобів в Україні.
21. Постанова № 1388 від 31.05.2016
Забезпечення належних організаційно-правових умов для відзначення на державному рівні 75-річчя з дня народження
Б.С. Ступки.

РОБОТА В ПАРЛАМЕНТІ
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

РОБОТА
В ПАРЛАМЕНТІ

ВШАНУВАННЯ
ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ
НЕБЕСНОЇ
СОТНІ

Разом з Ініціативною
групою постраждалих
на Майдані розробив ряд
законопроектів
для врегулювання статусу
учасників Революції Гідності,
а також родин Героїв
Небесної Сотні

ПІДТРИМКА
ВЕТЕРАНІВ
II СВІТОВОЇ
ВІЙНИ

Ініціював зміни до Податкового кодексу, за якими
не оподатковуються пенсії
учасників бойових дій,
інвалідів війни та членів
сімей загиблих

ТУРБОТА
ПРО ЛЮДЕЙ
З ІНВАЛІДНІСТЮ

Є автором низки
законопроектів,
спрямованих на соціальний захист людей
з інвалідністю

ОПІКА НАД
ЗАХИСНИКАМИ

Особливу увагу приділяє
учасникам АТО та їхнім
родинам, зокрема щодо
врегулювання статусу
учасників бойових дій,
добровольців та волонтерів, надання їм відповідних пільг

ПАРЛАМЕНТСЬКІ
СЛУХАННЯ

Один з ініціаторів
парламентських слухань
на тему «Державні гарантії
соціального захисту учасників
АТО, Революції Гідності та членів
їх родин: стан і перспективи»,
що відбулися 19 жовтня 2016
року в залі пленарних засідань
Верховної Ради України.

ГУМАНІТАРНА
ДОПОМОГА

Ініціював розробку законопроекту про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях,
запропонував ряд важливих
поправок до Закону України
«Про гуманітарну допомогу»,
які підтримала Верховна Рада

Виступив співавтором законів, спрямованих на закупівлю лікарських засобів
за бюджетні кошти через
міжнародні спеціалізовані
організації, що забезпечує
економію та усуває корупційні ризики

У співпраці з міжнародними організаціями
розробив законопроект «Про гуманітарну
допомогу в кризових
ситуаціях». 2016 року
взяв активну участь в
Українському тижні в
Європарламенті

ДОПОМОГА
ХВОРИМ

МІЖНАРОДНА
ДІЯЛЬНІСТЬ

РОБОТА В КОМІТЕТІ
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ЗАСІДАНЬ
ПРОВЕДЕНО
ВПРОДОВЖ
ЧАСУ РОБОТИ
КОМІТЕТУ

22 квітня 2015 року на тему:
«Про соціальний захист і медичне
забезпечення ветеранів війни та
відзначення 70-річчя Перемоги над
нацизмом у Європі».
20 квітня 2016 року на тему: «Стан
реалізації законодавства у сфері
соціального захисту ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, дітей війни»

КОМІТЕТСЬКІ
СЛУХАННЯ

219

ПИТАНЬ
РОЗГЛЯНУТО

Члени Комітету здійснюють контроль
за станом реалізації
законодавства, що
стосується соціального захисту ветеранів, учасників АТО,
людей з інвалідністю

5100

78

ВІДВІДУВАЧІВ БУЛО
ПРИЙНЯТО ПІД
ЧАС ОСОБИСТИХ
ЗУСТРІЧЕЙ З
ГРОМАДЯНАМИ

ЗВЕРНЕНЬ
ОПРАЦЬОВАНО
ЗА ПЕРІОД
РОБОТИ
КОМІТЕТУ

ЗДІЙСНЕННЯ
КОНТРОЛЬНОЇ
ФУНКЦІЇ
КОМІТЕТУ

Олександр
Третьяков
як голова Комітету
проводить особисті
прийоми громадян.
Комітет опрацьовує
велику кількість
звернень громадян
та громадських організацій

РОБОТА
З
ГРОМАДЯНАМИ

РОБОТА
В КОМІТЕТІ

Активно працює над
удосконаленням законодавчої бази щодо
захисту соціально найвразливіших категорій
населення

ВИРІШЕННЯ
НАЙГОСТРІШИХ
ПИТАНЬ

РОБОТА В ОКРУЗІ

виборчий округ №219
Святошинський район, м.Київ

ВІДНОВЛЕННЯ
ТРАДИЦІЙ
БЛАГОДІЙНОСТІ

Третьяков продовжує
вікову українську
традицію меценатства
та підтримує дитсадки
й школи Святошина,
громадські організації

Регулярно проводяться
акції з наведення ладу
в зелених зонах
району

КИЯНАМ –
ЗДОРОВ’Я
ТА АКТИВНЕ
ДОВГОЛІТТЯ

РОБОТА
В ОКРУЗІ

У Святошинському
районі працюють
громадські
приймальні народного
депутата

ГРОМАДСЬКІ
ПРИЙМАЛЬНІ

За сприяння Олександра
Третьякова проводяться
заходи з оздоровлення,
зокрема для людей літнього віку, популяризації
здорового способу життя

ЧИСТІ ЛЕГЕНІ
СТОЛИЦІ

ПІДТРИМКА
УЧАСНИКІВ АТО
ТА ЇХНІХ РОДИН

На постійній основі
надаються консультації,
підтримка й допомога
учасникам АТО
та їхнім родинам

Одним із пріоритетів
діяльності Третьякова в
районі є розвиток та покращення матеріальнотехнічної бази навчальних закладів

ПІДТРИМКА
ЗАКЛАДІВ
ОСВІТИ

За сприяння депутата
в районі відбулася низка
заходів з патріотичного
та спортивного
виховання молоді

СВІДОМІ
УКРАЇНЦІ –
ОСНОВА МІЦНОЇ
ДЕРЖАВИ

РОБОТА В ОКРУЗІ

90

ПРОВЕДЕНО
ОСОБИСТИХ
ПРИЙОМІВ
ГРОМАДЯН
ТА ЗУСТРІЧЕЙ
З ВИБОРЦЯМИ

2462
НАПРАВЛЕНО
ДЕПУТАТСЬКИХ
ЗВЕРНЕННЯ

15087

КІЛЬКІСТЬ
ГРОМАДЯН,
ЯКІ ЗВЕРНУЛИСЯ
ДО НАРОДНОГО
ДЕПУТАТА

У Святошинському районі працюють громадські приймальні народного депутата,
до яких звертаються з таких питань:
• підтримка громадських та законодавчих ініціатив
• захист прав військовослужбовців, людей з інвалідністю та незахищених верств населення
• безкоштовна юридична консультація
• допомога в оформленні субсидії
• розв’язання проблем ЖКГ
• інші питання

>450

ЗАЯВНИКАМ
НАДАНО
НАЛЕЖНУ
СОЦІАЛЬНУ

ДОПОМОГУ НА
БЕЗКОШТОВНІЙ ОСНОВІ

60

МЕШКАНЦЯМ РАЙОНУ
ЗАБЕЗПЕЧЕНО
ЮРИДИЧНУ ПІДТРИМКУ
ЩОДО НАЛЕЖНОГО
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У
КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ,
НАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ ВИКОНАВЧИХ
ПРОВАДЖЕНЬ ТА СКАСУВАННЯ
НЕОБҐРУНТОВАНИХ ПОСТАНОВ ПРО
ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

85

ГРОМАДЯН ОТРИМАЛИ
ДОПОМОГУ ЩОДО
ПІДТВЕРДЖЕННЯ
ТРУДОВОГО СТАЖУ ТА
ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

>85

ЖИТЕЛІВ
ЗАБЕЗПЕЧЕНО
НАЛЕЖНИМ
ЛІКУВАННЯМ
ТА НЕОБХІДНИМИ
МЕДИЧНИМИ ПРЕПАРАТАМИ

>1700

СВЯТОШИНЦІВ ОТРИМАЛИ
ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

РОБОТА В ОКРУЗІ
ГРОШІ ДЛЯ РАЙОНУ

2015 рік

2016 рік

За сприяння Олександра Третьякова
збільшено фінансування Святошинського району:

69млн
570 тис. грн

135млн
215 тис. грн

Дякуючи активній позиції народного депутата
Святошинський район отримав субвенції з державного бюджету:

5млн грн

17млн грн

Об’єктів відремонтовано у Святошинському районі:

230 об’єктів

500 об’єктів

РОБОТА В ОКРУЗІ
ПІДТРИМКА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
У 2014–2016 роках одни з основних пріоритетів діяльності Олександра Третьякова
у Святошинському районі був розвиток та поліпшення матеріально-технічної бази
навчальних закладів.

53млн грн

БУЛО ВИДІЛЕНО
З БЮДЖЕТУ МІСТА
НА ШКОЛИ ТА ДИТСАДКИ
У 2015 РОЦІ
ЗА СПРИЯННЯ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА
ОЛЕКСАНДРА ТРЕТЬЯКОВА

52млн 785тис. грн
ВИДІЛЕНО З БЮДЖЕТУ МІСТА НА ШКОЛИ
ТА ДИТСАДКИ У 2016 РОЦІ ЗА СПРИЯННЯ
НАРОДНОГО ДЕПУТАТА

6260

ОДНИНИЦЬ КНИГ ТА
ПІДРУЧНИКІВ ОТРИМАЛИ
НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
СВЯТОШИНА У 2015 РОЦІ
ЗА СПРИЯННЯ ОЛЕКСАНДРА ТРЕТЬЯКОВА

РОБОТА В ОКРУЗІ
ВІДНОВЛЕННЯ ТРАДИЦІЙ БЛАГОДІЙНИЦТВА

Олександр Третьяков продовжує споконвічну українську традицію меценатства
й активно підтримує оновлення й модернізацію дитсадків і шкіл Святошина.
Народний депутат постійно співпрацює з громадськими організаціями району, проводячи
спільні заходи, надаючи допомогу, в тому числі благодійну.
За звітний період заробітна плата Олександра Третьякова була перерахована
на потреби низки організацій, зокрема:
• Спілки інвалідів Чорнобиля Святошинського району;
• Святошинської районної громадської організації допомоги і сприяння дітям-інвалідам «Церебрал»;
• Святошинської районної організації стомованих онкохворих інвалідів «Святошин-Сигма»;
• Святошинської районної організації інвалідів війни та збройних сил;
• Громадської організації «Пожежники Чорнобиля»;
• Святошинської організації ветеранів;
• Святошинського дитячого будинку-інтернату.

РОБОТА В ОКРУЗІ
СВІДОМІ УКРАЇНЦІ – ОСНОВА МІЦНОЇ ДЕРЖАВИ
Велику увагу Олександр Третьяков приділяє молоді, особливо патріотичному
вихованню підростаючого покоління.
За його сприяння у Святошинському районі відбулися такі заходи:
• «Підтримай Україну – підніми державний прапор» – патріотична акція до Дня Незалежності
та Дня Державного прапора.
• «Маки до Дня Перемоги» – з ініціативи Олександра Третьякова активісти роздавали перехожим наліпки
у вигляді червоного маку – міжнародного символу пам’яті жертв Другої світової війни.
• Польова кухня та урочистий концерт для ветеранів Святошина з нагоди відзначення 70-ї річниці
Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
• «Кияни читають Шевченка» – заходи популяризації творчості Кобзаря, присвячені 201-й річниці
від дня його народження.
• Дитячий мистецький патріотичний конкурс «Є у мене рідна Україна», який проходив серед дошкільнят
Святошинського району. Переможці були нагороджені грамотами й кубками.
• «Малюнок солдату» – зустрічі вихованців дитячих садків Святошинського району та бійців із зони АТО.
• Свято до Дня захисту дітей у парку «Інтернаціональний», де діти брали участь у різноманітних
безкоштовних майстер-класах, спортивних змаганнях та естафетах.
• До Дня Державного прапора та Дня Незалежності України 2015 року активісти роздали громадянам
синьо-жовті стрічки.
• Спорт — святошинцям! — свято спортивного духу у парку «Інтернаціональний» з нагоди
Дня фізичної культури та спорту.
• Відродження козацьких звичаїв — до Дня Покрови у районі відбулися військово-патріотичні змагання серед юнаків,
організовані Центром «Десантник».
• «Вони можуть врятувати життя!» —за сприяння народних депутатів України Олександра Третьякова та Гліба Загорія
вісім шкіл Святошинського району взяли участь у київському етапі проекту «Я можу врятувати життя!», який
проходить
під патронатом Марини Порошенко.
• Подорож у казку — в центрі культури «Святошин» до новорічно-різдвяних свят відбувся тиждень казкових історій,
які відвідали 12 тисяч маленьких святошинців.

РОБОТА В ОКРУЗІ
ПІДТРИМКА УЧАСНИКІВ АТО ТА ЇХНІХ РОДИН

Багато святошинців захищають наші східні кордони. І захисники, і їхні родини
потребують допомоги та підтримки кожного з нас.
У приймальнях Олександра Третьякова постійно проводяться консультації
для учасників АТО та членів їхніх родин щодо пільг та надається
допомога в оформленні необхідних документів.
Також у співпраці з громадською організацією «Юридична сотня» було розроблено й
надруковано пам’ятку військовослужбовцю та брошури, у яких роз’яснено, які пільги та
права мають учасники АТО. А саме:
• виплати сім’ям військовослужбовців, які загинули в АТО;
• соціальні пільги учасникам бойових дій;
• пільги сім’ям учасників АТО, які загинули (померли);
• порядок отримання статусу учасника бойових дій;
• виплати одноразової грошової допомоги;
• трудові права мобілізованих;
• право учасників АТО на отримання житла;
• право учасників АТО на отримання земельної ділянки;
• права учасників АТО, які мають кредитні зобов’язання перед банками.

311

УЧАСНИКАМ
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ
ОПЕРАЦІЇ ТА ЧЛЕНАМ
ЇХ СІМЕЙ БУЛО
НАДАНО МАТЕРІАЛЬНУ ДОПОМОГУ

65

УЧАСНИКАМ
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ
ОПЕРАЦІЇ НАДАНО
ДОПОМОГУ ЩОДО
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ФАКТУ УЧАСТІ
В АТО ТА ОТРИМАННЯ СТАТУСУ
УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ

РОБОТА В ОКРУЗІ
КИЯНАМ – ЗДОРОВ’Я ТА АКТИВНЕ ДОВГОЛІТТЯ

На базі громадських приймалень народного депутата Олександра Третьякова працює Клуб
«Активне довголіття», головна мета якого — залучити святошинців до активного життя,
подарувати відчуття радості й цікаве дозвілля.
З ініціативи народного депутата України Олександра Третьякова в рамках всеукраїнської
програми “Добро — людям” мешканці Святошина
мають змогу проходити медичне обстеження. Усі охочі можуть проконсультуватися у
фахівців та перевірити артеріальний тиск і рівень цукру в крові.
Акція стартувала влітку 2015 року.

16000

СВЯТОШИНЦІВ
ОТРИМАЛИ
МЕДИЧНІ
КОНСУЛЬТАЦІЇ

РОБОТА В ОКРУЗІ
ЧИСТІ ЛЕГЕНІ СТОЛИЦІ
«Чисті легені столиці» — саме під таким гаслом у декількох районах міста —
Святошинському, Подільському, Голосіївському, Оболонському та Дніпровському
— восени 2015 року за сприяння народного депутата України Олександра Третьякова
відбулися зелені толоки.
Разом з киянами активісти саджали молоді дерева, облаштовували клумби
та зелені зони, оновлювали місця відпочинку та дитячі майданчики.
Навесні 2016 року були проведені толоки в Святошинському районі.
За сприяння депутата постійно проводиться благоустрій прибудинкових
територій — завозиться ґрунт та висаджуються дерева.

>1200

ДЕРЕВ ТА КУЩІВ
БУЛО ВИСАДЖЕНО
ПІД ЧАС
ПРОВЕДЕННЯ
АКЦІЇ “ЧИСТІ ЛЕГЕНІ СТОЛИЦІ”

ГРОМАДСЬКІ ПРИЙМАЛЬНІ
КОНТАКТИ

адреса: б-р Ромена Роллана, 4
телефон: (044) 338 70 92
(044) 338 70 93
e-mail: 3387092@gmail.com
адреса: просп. Перемоги, 106/2
телефон: (044) 3389748
e-mail: p3389748@gmail.com
адреса: вул. Булгакова,13
телефон: (044) 228 21 09
(044) 453 50 42
e-mail: city84@ukr.net
адреса: вул. Булаховського, 5-д
телефон: (044) 2276246
e-mail: 2276246@gmail.com
графік роботи: пн–пт (10.00–18.00)

www.tretiakov.org
www.fb.com/TretiakovOleksandr

