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ІРПІНЬ - 
МІСТО ДЛЯ ЖИТТЯ!

Я, Олександр ПАЩИНСЬКИЙ, – депутат Ірпінської міської ради, обраний по виборчому округу №10: 
вул. 8-го Березня, 1 – 24А, вул. Грибоєдова, вул. Академіка З. Алієвої, вул. Д. Попова, вул. С. Нігояна, 
вул. Садова, 1 – 26, 28 – 32, 36А, вул. Тургенівська, 1, 3, 5 – 5А, 7, 9, 11, 13 – 13а, вул. Центральна, 
61 – 105, вул. Ярославська, 1 – 22Б, пров. Нахімова.  

Прагну   працювати так, щоб виправдати  
довіру виборців, а головне – змінювати на краще 

життя громади нашого міста.

Незважаючи на територіальний розподіл депутатів 
по округах, співпрацюю з усіма мешканцями 

нашого міста. Намагаюся відгукуватися на 
звернення кожного, хто потребує моєї допомоги.

За останні 5 років Ірпінь довів, що українське 
місто може бути успішним! Саме Ірпінь 
продемонстрував стрімкий розвиток та 

збільшення бюджету розвитку майже у 40 
разів. Все це результат спільної роботи 

команди управлінців і депутатів, яким виборці 
виявили довіру восени 2015 року.
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особистих
депутатських
прийомів

зустрічей 
у мікрорайоні 
з мешканцями 
виборчого округу

виплат матеріальної 
допомоги (включаючи 
особистий фонд та фонд 
Ірпінської міської ради) 

звернень щодо 
отримання Акту депутата
Ірпінської міської ради

звернень щодо допомоги у сфері 
житлово-комунального господарства 
та оформлення субсидії було розглянуто 
і задоволено

замінених вікон 
у під'їздах житлових 
будинків 

висаджених
дерев 

заасфальтованих
вулиць 

капітально реконструйованих
дворів 

88 66 196 330 68

143 50 8 3
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На моєму окрузі живуть активні і небайдужі люди. Це люди з різними потребами, інтересами, але спільним 
прагненням бачити своє місто, свою вулицю та свій двір затишними й охайними. І ми єдині в цьому прагненні. 

Наш округ – це ряд старих будинків у центрі міста, які межують із приватним сектором, дворами новобудов, 
сучасними парками та новою центральною площею. Таке сусідство вимагає особливої уваги до стану 
старого житлового фонду і робить актуальним питання його оновлення. Вирішення цього питання є одним із 
пріоритетних у моїй депутатській діяльності.

Багатьох  мешканців Ірпеня хвилює також стан прибудинкових територій. У межах  міста – це велика кропітка 
робота, яка за один день не робиться. Але поступово території біля наших будинків стають охайними і 
затишними. І це результат нашої спільної роботи.  

Дякую кожному мешканцю нашого округу за ініціативи і готовність допомогти. Радію з того, що 
пощастило працювати з людьми, які розуміють особисту відповідальності не лише за свою квартиру 
чи будинок, а й за під’їзд, двір, вулицю, місто.

ЗУСТРІЧІ 
З НАСЕЛЕННЯМ

ОСОБИСТИЙ 
ПРИЙОМ 

ГРОМАДЯН

Одним із напрямів роботи депутата є особистий прийом громадян. На постійній основі працює моя 
громадська приймальня у приміщенні спеціалізованої загальноосвітньої школи №12 за адресою: 
місто Ірпінь, вулиця Академіка Заріфи Алієвої, 64.

На зустрічах розглядаються індивідуальні звернення мешканців округу щодо соціального захисту, пенсійного 
забезпечення, покращення житлово-побутових умов та благоустрою прибудинкових  територій. Намагаюся 
оперативно реагувати на кожне із них.
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БЛАГОУСТРІЙ

БЛАГО-
УСТРІ

Протягом чотирьох років багато зроблено для покращення благоустрою у будинках і дворах на нашому 
окрузі.

У 2016-2017 роках проведено ремонт під’їзду №3 на вулиці Ярославській, 5, під›їздів  № 1 і № 2 на вулиці 
Ярославській, 14 та під’їздів №№ 1, 2, 3, 7 на вулиці Ярославській, 3. Будівельні матеріали були надані КП 
«Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь»», а будівельні роботи виконувались за рахунок 
депутатського фонду.

Також у цей період у під’їздах будинків округу старі інформаційні дошки замінено на нові та сучасні, для 
комфорту мешканців встановлено 7 нових лавок у дворах на вулиці Ярославській, відновлено вуличне 
освітлення у дворах будинків на вул. Ярославська, 5 та вул. Грибоєдова, 26.

Крім того, за кошти особистого фонду депутата проведено ремонт вхідних груп із покрівлею у під’їздах №1 
та №4 на вулиці Ярославській, 3. Відновлено вхідні сходи у під’їзді №2 по вулиці Ярославській, 5.

У 2017 році проведено капітальний ремонт покрівлі, встановлено новий вантажний ліфт і відновлена вхідна 
група будинку №15 на вулиці Грибоєдова. А у 2019 році встановлено новий ліфт в будинку №14 на вулиці 
Ярославській.

У дворі будинку на вул. Академіка Заріфи Алієвої, 63 встановлено новий сучасний дитячий майданчик.

Також відбувається постійний контроль та своєчасне відновлення прибудинкового освітлення у дворах 
будинків округу.

У 2019 році, на прохання мешканців, прокладена доріжка до будинку №26 на вулиці Грибоєдова. Також 
встановлено обмежувачі швидкості на вулиці 8-го Березня та вулиці Грибоєдова.

Цього ж року проведено капітальний ремонт вхідних груп із встановленням пандусів та поручнів у під’їздах 
№№ 1, 2, 3 на вул. Ярославська, 5 та під’їздах №1 і №4 на вул. Ярославська, 14. Придбано будівельні матеріали 
та проведено ремонт за рахунок особистого фонду депутата.

Відбувся капітальний ремонт прибудинкових територій на вул. Ярославській, 5, на вул. Грибоєдова, 13 та 15 
та на вул. Заріфи Алієвої, 61. 

Встановлено нові лавки у дворах на вул. Грибоєдова, 26, на вул. Заріфи Алієвої, 63 та на вул. Ярославській, 
3, 5.

У 2020 році плануємо оновити дитячий майданчик у дворі на вул. Грибоєдова, 13, 15.  
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КАПІТАЛЬНА 
РЕКОНСТРУКЦІЯ 
МІСЬКИХ 
КОМУНАЛЬНИХ 
МЕРЕЖ ТА 
ДОРІГ

Протягом 2016-2017 року прокладено каналізаційний колектор на вулицях 8 Березня та Нігояна. Раніше 
мешканці цих вулиць були змушені користуватися вигрібними ямами, зараз же мають змогу користуватися 
міською каналізаційною системою. Також на вулиці 8 Березня обладнано зливову каналізацію. 

За час моєї депутатської каденції відбулася капітальна реконструкція семи вулиць округу: Грибоєдова, 
Ярославської, Нігояна, 8 Березня, Дем’яна Попова, Заріфи Алієвої та Кірічека. Там було облаштовано 
тротуари, зливову каналізацію, а також у рамках ремонту замінено підземні комунікації. 

На вулиці Заріфи Алієвої, поруч із Ірпінською школою №12, облаштовано зручні паркомісця, обладнано 
підвищені пішохідні переходи європейського зразка та встановлено нове сучасне LED-освітлення.  

У 2019 року замінено дорожнє покриття у провулку Нахімова. Асфальтування проведено за кошти міського 
бюджету.
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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

БЛАГО-
УСТРІ

ОЗЕЛЕНЕННЯ

Робота у напрямку енергозбереження – це не модний тренд сьогодення. Це необхідність, яка дозволить 
людям суттєво заощаджувати кошти на сплаті комунальних послуг.  

У 2019 році в рамках міської програми «Енергозбереження» за моїм поданням було замінено 143 старі 
дерев’яні вікна на нові металопластикові у будинках  № 3, 5, 14 по вулиці Ярославській.

Також у 2019 році встановлено будинкові лічильники тепла за адресами: вул. Ярославська, 1, 3, 5, 10, 14, 
вул. Грибоєдова, 13,15,26 та вул. Заріфи Алієвої, 61. 

Замінено комунікації у дворах будинків №13 та №15 по вулиці Грибоєдова і будинку №61 на вулиці Заріфи 
Алієвої.

До будинку №61 на вулиці Заріфи Алієвої прокладено новий кабель електропостачання. 

Ірпінь – місто парків, затишних дворів і вулиць. Протягом 4 років на нашому окрузі було реконструйовано та 
впорядковано два міських парки: парк імені Володимира Правика та парк Незнайка.

У рамках міської програми озеленення в 2019 році посаджено близько 50 дерев у дворі на вулиці Ярославській, 
5 та на вулиці Заріфи Алієвої.

ПАРК ІМЕНІ
ВОЛОДИМИРА ПРАВИКА 
(перехрестя вулиці Соборна та вулиці 
Садова) 
 
Парк названий на честь ліквідатора 
Чорнобильської атомної електростанції  
Володимира Правика, про що нагадує 
встановлене тут погруддя легендарного 
пожежника. Парк було відреконструйовано 
2014-го року. Тут з’явилися впорядковані 
пішохідні та велосипедні доріжки, 
встановлено вхідну колонну композицію, 
яка стала однією з візитних карток Ірпеня. 

ПАРК НЕЗНАЙКА 
(вулиця Тищенка) 

Парк Незнайка - відкритий у жовтні 2018 року. 
На його створення відвели частину парку 
Перемоги, яка прилягає до школи №17. Тут 
облаштовані зручні пішохідні алеї, велодоріжки, 
лавочки, дитячі майданчики. Висаджені 
декоративні дерева й кущі, створено яскраві 
клумби та ландшафтні композиції. Перлиною 
парку став ставок із фонтанами та фігурами 
казкових героїв довкола. Парк названий 
«Незнайка», на честь знаменитого персонажа 
твору  нашого земляка  Миколи Носова. 
Відкриття приурочили 110-ій річниці з дня 
народження письменника. 
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ЗВЕРНУЛИСЬ - ВИРІШИЛИ ПРИБИРАННЯ 
СНІГУ

• По вулиці Грибоєдова прокладена доріжка до будинку №26.

• Встановлено обмежувачі швидкості руху на вулицях 8-го Березня та Грибоєдова.

• Проведено капітальний ремонт вхідних груп із облаштуванням пандусів і поручнів у під’їздах №1, 2, 3 будинку 
№5 по вулиці Ярославській та під’їздах №1, 4 будинку №14 по вулиці Ярославській.

Зима, коли усі двори, тротуари і дороги 
опиняються під сніговими завалами, –  особливо 
складний період для міських служб. Щоб 
допомогти комунальникам якомога швидше 
наводити лад на окрузі, наша команда регулярно 
забезпечує додаткову снігоприбиральну техніку 
та працівників.
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ОСВІТА КУЛЬТУРА 
ТА ДОЗВІЛЛЯ

Постійна підтримка надається й освітнім закладам нашого округу –  Ірпінській спеціалізованій загальноосвітній 
школі №12 та ДНЗ №1 «Лісова пісня».

У 2016 році в школі №12 частково оновили вікна та відремонтували харчоблок. Наступного року тут облаштували 
сучасні універсальні спортивні майданчики та реконструювали центральний шкільний майдан, де тепер проводяться 
усі урочисті події. 

2018 року на подвір›ї школи №12 облаштовано майданчик для вивчення правил дорожнього руху. А в приміщенні 
школи проведено капітальний ремонт туалетів. 

У 2019 році проведено ремонт шкільної бібліотеки. Також вже традиційно підтримую щорічні шкільні заходи, зокрема, 
свято «Країни Роксоланії». За успіхи у навчанні та високі досягнення у мистецтві і спорті школярів відзначаємо 
мотиваційними подарунками. 

Радо підтримую і шкільну футбольну команду. Для юних спортсменів була придбана футбольна форма, м’ячі тощо. 

Як і планували, влітку 2020-го, розпочався один із найбільших проєктів – капітальна реконструкція шкільного 
спортзалу. Тут міняють електромережу, систему теплопостачання, буде оновлена підлога тощо.

2018 року в дитсадку «Лісова пісня» було відремонтовано спортивну залу та укомплектовано харчоблок. 

На подвір’ї садочка встановлено нові ігрові елементи, придбані за кошти міського бюджету. Роботи по встановленню 
виконані за рахунок депутатського фонду. 

Вважаю своїм обов›язком брати постійну участь в організації свят для діток з особливими потребами та Нового 
року для усіх вихованців дитсадка.

Підтримка розвитку культури, організація дозвілля мешканців округу – також важливі напрями моєї депутатської 
роботи. Тому намагаюся завжди підтримувати урочисті події з нагоди державних свят, а також  організацію та 
проведення Дня міста та великих міських фестивалів, зокрема Irpin Kids Fest та Irpin Book Fest. 

Залюбки підтримую дитячі мистецькі конкурси та змагання. Вже не перший рік допомагаю в організації дитячого 
всеукраїнського турніру художньої гімнастики, що проходить в Ірпінській спеціалізованій загальноосвітній 
школі №2.

Взяв під особисту опіку також і народний  фольклорно-етнографічний колектив «БЕРЕГИНЯ» 
Ірпінського центрального будинку культури (керівник – Віталій Коваленко), діяльність якого спрямована 
на збереження нашої культурної спадщини.

Дитячий міжнародний мистецький фестиваль-
конкурс Irpin Kids Fest зібрав більше 1200 
учасників з 11 країн світу.

Всеукраїнський книжковий фестиваль 
Irpin Book Fest сприяє відродженню слави Ірпеня 
як літературної столиці України.
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СПОРТ СОЦІАЛЬНА 
РОБОТА

У моєму житті спорт займає не останнє місце. Свого часу мені вдалося досягти успіху в мотоспорті, якому 
я присвятив 20 років свого життя. Тому, покладаючись на власний досвід, можу сказати, спорт – це те, що 
дисциплінує та змушує нас  досягати більшого. Саме тому я займаюся розвитком та підтримкою мотоциклетного 
та інших видів спорту в регіоні.

Соціальний напрям роботи – це постійна увага і турбота про мешканців округу. Ми завжди вітаємо зі святами та 
днями народження ювілярів, ветеранів та багатодітних мам.

Допомагаємо з оформленням матеріальної допомоги, надаючи консультації та повний супровід у оформленні 
документів. На жаль, люди не завжди знають куди звертатися та як правильно подавати документи, тому така 
допомога  для них дуже важлива. 

Загалом було здійснено 196 виплат матеріальної допомоги з фонду Ірпінської міської ради та особистого 
депутатського фонду.

2019 року на мотоциклетній трасі Спортивно-технічного клубу “СОНА”, що в місті Буча, відбувся захід 
міжнародного масштабу – Етап чемпіонату світу з мотокросу на мотоциклах з колясками та Чемпіонат 
Європи з мотокросу на квадро циклах (FIM Sidecar Motocross World Championship &  EMX Quad Euro-
pean Championship). Щоб позмагатися за першість, до України приїхало більше 100 спортсменів з 20 
країн світу. 



 ПЛАН НА 2020 РІК

• Реконструкція дитячого майданчику в 
ДНЗ №1 «Лісова пісня» та капітальний 
ремонт спортивної зали в спеціалізованій 
загальноосвітній школі №12 

• Капітальна реконструкція прибудинкових 
територій в будинках № 10, 14, 3 по вулиці 
Ярославській

• Заміна вуличних ліхтарів на нове LED- 
освітлення в дворах будинків №13 і №15  
на вулиці Грибоєдова та № 61 на вулиці 
Заріфи Алієвої

• Заміна вікон на металопластикові в під›їздах 
будинків №10 на вулиці Ярославська, №13 
на вулиці Грибоєдова та №61 на вулиці 
Заріфи Алієвої

• Оновлення дитячого майданчика у дворі 
будинків №13 і №15 на вулиці Грибоєдова

• Встановлення дитячого спортивно-ігрового 
майданчика у дворі будинку №61 на вулиці 
Заріфи Алієвої

• Оновлення дитячого майданчика в дворі 
будинку №26 на вулиці Грибоєдова



КОНТАКТНА
ІНФОРМАЦІЯ
Особистий прийом громадян здійснюється
в приміщенні спеціалізованої загальноосвітньої 
школи №12 (1 поверх),
за адресою вул. З.Алієвої, 64.

ЩОЧЕТВЕРГА З 15:00 ДО 17:00

ТЕЛЕФОН: +38 096 736 29 46 

Замовник: Олександр Пащинський
Відповідальний за друк: Олександр Пащинський
Наклад: 1000 екземплярів
Надруковано на власному обладнанні


