ЗВІТ

за 5 років роботи
1

ЗВІТ

ЗА 5 РОКІВ
РОБОТИ

ПОПСУЙ
АНАСТАСІЇ
ВІКТОРІВНИ
депутата Ірпінської
міської ради по
виборчому округу
№321411 (округу №4)
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Ірпінський округ № 321411, обмежений вулицями
Варшавська 77 - 114Ч, Героїв 50-83А, Покровська, Ломоносова 42-42А,44,46,55-73, Лугова, 10 Лінія, 11 Лінія, 12 Лінія, 9 Лінія, Багірова, Найкраща та провулком Річковий.
На дільниці зареєстровані 1973 повнолітні особи.
Не зареєстровані, але фактично проживають 900 осіб.
З них:

97
93
65
58
57
45
42
34

ветеранів
праці
дітей
війни
дітей з багатодітної
сім’ї
пенсіонерів
за віком
учасників
бойових дій
осіб, які постраждали внаслідок
аварії на ЧАЕС (1,2,3,4 Категорії)
дітей, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС
інвалідів з дитинства
та дітей–інвалідів

23
13
7
6
3
2
2
1

багатодітних
сімей
осіб з інвалідністю
(1, 2, 3 групи)
учасників
ВВВ
ветеранів військової
служби
малозабезпечених
сімей
постраждалих внаслідок
Революції Гідності
вдів (вдівців)
ветерана військ
ветеранів органів
внутрішніх справ
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Друзі!
Зі щирою радістю звітую про свою роботу за каденцію депутата району СМУ 2015-2020 рр. За цей час ми стали справжньою
родиною, яка спільно і завзято щодня робить наш округ все
більш красивим і комфортним для кожного мешканця. Я безмежно вдячна кожному за співпрацю, адже все це ми зробили
разом.
Пам’ятаю кожну свою передвиборчу обіцянку вам на минулих виборах і радію тому, що все обіцяне – виконала. І навіть
перевиконала! Звичайно, нашим мешканцям пощастило, що працюючи на посаді виконувачки обов’язки міського голови, я мала
навіть більше можливостей почути і допомогти кожному. Район
СМУ також став безпечнішим та затишнішим, ніж 5 років назад.
Завдяки постійному діалогу з мешканцями та підтримці усієї
команди «Нових облич» перелік наших перемог просто величезний: відкриття дитячого садочку «Бджілка», відкриття парку «Покровський», нової медичної амбулаторії, оновлення школи №3,
відкриття центру підтримки переселенців, облаштування бювету,
створення умов для відкриття банкоматів, проведено найбільшу
кількість робіт з ремонту доріг та тротуарів, благоустрою прибудинкових територій, утеплення будинків, ремонту дахів, освітлення та озеленення територій.
Ми з вами добре попрацювали і можемо зробити ще більше.
Пишаюся, що виступала ініціатором створення Статуту міста
Ірпінь, бренду міста, започаткування програми Громадського
бюджету в Ірпені, запровадження стипендіальної програми для
учнів нашого регіону та багато іншого. Також для мене було
важливим розказати про наше прекрасне місто на найбільших
конференціях світу. Адже місто Ірпінь – найкраще!

3115
осіб побувало на особистому прийомі

1956

актів депутата було
видано

700

осіб отримали матеріальну допомогу на
лікування та оздоровлення

468

проблемних питань
було зафіксовано та
опрацьовано

258

надано характеристик для мешканців
округу

43

вуличні зустрічі
з мешканцями було
проведено
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ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД «БДЖІЛКА»
Перший комунальний дошкільний заклад, збудований
в Ірпені за роки незалежності. Фактична потужність закладу 120
місць. У ньому функціонують спортивний та музичний зали, творча майстерня, кімната інтелектуальних ігор, кабінет іноземної мови. Обладнано ігрові
майданчики з навісами, пісочницями
і малими спортивними формами. Будівництво велося 4,5 місяці. Сьогодні
у дитячому садку активно впроваджуються новітні методики навчання та
виховання дітей.

Ірпінь, вул. 9 Лінія, 4-А

ОСВІТНЯ
СФЕРА
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КЛУБ ДИТЯЧОЇ
ТВОРЧОСТІ «ДИВОСВІТ»
Клуб дитячої творчості
«Дивосвіт» з елементами соціалізації
дітей і молоді з особливими потребами – перший і єдиний комунальний
заклад такого спрямування в Ірпені
та в Київській області. Тут працюють
психологи, масажист, проводяться
творчі заняття, організовано проект під
назвою «Школа життя». Усі послуги для
людей з обмеженими можливостями
– безкоштовні, у тому числі й послуги
сучасної сенсорної кімнати, яка обладнана сухим басейном, бульбашковою
колоною, світлодинамічним пристроєм,
світлодіодною пісочницею для арт-терапії тощо.

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 4-А
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МУНІЦИПАЛЬНА ПРОГРАМА
НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ПЛАВАННЮ
У 2015 році розпочалася реалізація нової програми навчання
плаванню дітей в Ірпені. У рамках програми було реконструйовано
басейн дитячого табору «Дружний»,
де всі учні 1–4 класів один раз на тиждень проводили обов’язковий урок
плавання. У 2016 - 2017 навчальному
році заняття з плавання для ірпінських
школярів відбуваються в басейні санаторію «Ворзель». До басейну їх возив
спеціальний автобус. Завдяки цільовій
програмі навчання дітей плаванню та
культури поведінки на воді близько
двох тисяч учнів мали змогу щотижня
відвідувати басейн у минулому навчальному році. Викладачі плавання –
фахові тренери, майстри спорту.

ОСВІТНЯ
СФЕРА

ЗВІТ

за 5 років роботи
7

СТИПЕНДІАЛЬНА
ПРОГРАМА
Ірпінь мотивує найкращих представників молоді, учнів, спортсменів і педагогів.
З 2016-го запроваджена спеціальна стипендія
міського голови для активної молоді Ірпеня. Ірпінські школярі 7-11 класів отримують щомісячні
грошові стипендії у рамках муніципальної програми за кращі результати у навчанні. Також встановлені разові виплати вчителям, які підготували
переможців та призерів Всеукраїнських олімпіад
та інших наукових, творчих, мистецьких конкурсів і
спортивних змагань.
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ОНОВЛЕННЯ
ШКОЛИ-ЛІЦЕЮ №3
У вересні 2017-го усі школи
в Ірпені отримали нові сучасні багатофункціональні спортивні майданчики.
Сьогодні школярі мають змогу під час уроків
фізкультури та у вільний час безпечно і комфортно грати у футбол, волейбол, баскетбол,
займатися бігом, тренуватися на вуличних
тренажерах. Найбільший спортивний комплекс з мініфутбольним полем, тренажерами
для воркауту та біговими доріжками облаштовано на території ліцею №3. А з 2019 року в
школі працює спортивний соціальний проєкт
Реал-Мадриду та компанії «Епіцентр».

Ірпінь, вул. Северинівська 129-А

ОСВІТНЯ
СФЕРА
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Навчальний заклад також
тепер має:
нові енергоощадні вікна,
відремонтовані спортивні зали,
реконструйовану прибудинкову територію ліцею та прилеглі пішохідні
зони,
підняття наземного дорожнього
переходу перед школою,
реконструйовану систему вентиляції,
капітальний ремонт коридорів, приміщень роздягалень та душових,
нові меблі для їдальні ліцею,
капітальний ремонт покрівлі спортивного залу,
нові контейнери для сміття.
Директорат та батьківський комітет ліцею – справжня дружня родина. Разом
ми робимо навчання дітей цікавим та
комфортним.
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СФЕРА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я

АМБУЛАТОРІЯ СІМЕЙНОЇ
МЕДИЦИНИ №2
Амбулаторія знаходиться на
першому поверсі новобудови. Тут
повністю зроблено ремонт приміщення,
облаштовано кабінет щеплень, маніпуляційний та процедурний кабінети тощо.
Для наймолодших пацієнтів є дитяча
кімната. Усі роботи виконано за рахунок
бюджету розвитку міста. Амбулаторія
працює у структурі комунального закладу «Ірпінський міський центр первинної
медико-санітарної допомоги». Обслуговує близько 20 тис. жителів мікрорайону.
За численних звернень мешканців району, реконструйовано пішохідні зони до
амбулаторії, а також зроблено додаткові
пішохідні переходи через дорогу.

Ірпінь, вул. Северинівська, 105-К

БЛАГОУСТРІЙ
ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ
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ПАРК ДЕРЕВ’ЯНИХ СКУЛЬПТУР
«ПОКРОВСЬКИЙ»
Новий унікальний, найбільший в Україні парк дерев’яних скульптур – такий парк
у Приірпінні є першим. Ландшафт є максимально
природнім. Парк розрахований на відвідувачів із
дітьми: для цього передбачені огородження території та дитячий майданчик. На території встановлено багато лав, що дозволяє комфортно насолоджуватись відпочинком посеред урбаністичного
середовища. Усі майданчики пов’язані між собою
парковими доріжками. Безумовною родзинкою
парку є авторські дерев’яні скульптури. В основному це фігури тварин і птахів, але є і козаки, янголи,
міфічні істоти, герої відомих казок і мультфільмів.

Ірпінь, перехрестя вулиць
Покровська та Котляревського
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АЛЕЯ ГЕРОЇВ
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
Меморіальну алею освятив
Святійший Патріарх Київський і
всієї Руси-України Філарет. Центральна скульптура – дерево незламності українського духу. Воно посічене
кулями, розколоте снарядом, але міцно
тримає листочки. На деяких листочках
написані імена загиблих героїв, як символ того, що душі не вмирають і завжди
знаходяться поруч із живими на землі.
На гілках серед листочків – маленькі
дзвіночки, їх дзвін символізує голоси
померлих душ. Відкриває алею колона
пам’яті, на горі якої розташований ангел
із сурмою, що прославляє подвиг українських патріотів.

Ірпінь, по вул. Котляревського

БЛАГОУСТРІЙ
ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ
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БЮВЕТ
У 2018 році відкрито бювет
на вул. 10 Лінія. Тепер це не тільки
доступність якісної води для мешканців,
але й прекрасна зона відпочинку.
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КАПІТАЛЬНИЙ
РЕМОНТ ДОРІГ ТА ТРОТУАРІВ
По вул.Варшавська від вул. 10 Лінія до вул. 6 Лінія

Капітальний ремонт дороги по вул. Ломоносова
від буд. № 52 до вул. Найкраща

БЛАГОУСТРІЙ
ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ
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По вул. 10 Лінія від вул. Северинівська до вул. Лугова

Капітальний ремонт тротуару по вул. СевериКапітальний ремонт тротуанівська від вул. Покровська до буд. №105-Б
ру по вул. Покровська від вул.
Северинівська до вул. Котляревського
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КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

житлових будинків і покрівель, реконструкція
прибудинкових територій
Капітальний ремонт покрівлі по вул. Покровська 7

Капітальний ремонт житлового будинку з заміною покрівлі та вікон у під’їздах по вул. Покровська, 6

БЛАГОУСТРІЙ
ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ
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Капітальний ремонт житлового будинку з заміною покрівлі та вікон у під’їздах по вул. Покровська, 10

Капітальний ремонт житлового будинку з заміною покрівлі та
вікон у під’їздах по вул. Покровська, 8

Капітальний ремонт покрівлі (поновлення водостічної системи) та заміна вікон
у місцях загального користування по
вул. Покровська, 4
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Капітальний ремонт житлового
будинку з заміною покрівлі та вікон
у під’їздах по вул. Покровська, 12

Капітальний ремонт житлового
будинку з заміною покрівлі та вікон
у під’їздах по вул. Покровська, 14

Капітальний ремонт житлового будинку з заміною покрівлі та вікон
у під’їздах по вул. Покровська, 16

БЛАГОУСТРІЙ
ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ
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Реконструкція та благоустрій прибудинкових територій
по вул. Покровська біля буд. №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вул. Покровська, 13
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КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖ
ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ
По вул. Багірова

По вул. 10 Лінія

По вул. Ломоносова в межах вулиць 9 Лінія та вул. Покровська

БЛАГОУСТРІЙ
ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ
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По вул. 9 Лінія

По вул. Варшавська

Капітальний ремонт (влаштування підсвітлення) пішохідного переходу на
розі вулиць Котляревського-Покровського
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ЗУПИНКИ ГРОМАДСЬКОГО
ТРАНСПОРТУ
Раніше в Ірпені були практично відсутні
криті зупинки громадського транспорту. За
три роки установлено 45 нових сучасних конструкцій. Біля кожної зупинки облаштовано «кармани» для
автобусів, тротуари, виконано розмітку, встановлено
урни для сміття. На багатьох зупинках установлені
тумби для оголошень.
У другій половині 2015 року розпочалося встановлення зупинок нового типу – затишних конструкцій,
виконаних за зразком міста Маямі. Вони оздоблені
гербом Ірпеня, освітлюються і захищають від вітру та
опадів, через що отримали особливо схвальні відгуки
жителів міста.

БЛАГОУСТРІЙ
ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ
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ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР ДЛЯ
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ
ОСІБ
Перший на Київщині Громадський
центр безкоштовних послуг для внутрішньо переміщених осіб – громадська
ініціатива, успішно реалізована за підтримки
Ірпінської міської ради. Центр знаходиться за
адресою вул. Покровська, 2, та працює з 2015
року. Робота Центру спрямованиа на інтеграцію внутрішньо переміщених осіб у місцеву
громаду. Тут працюють юристи, дорослі та
дитячі психологи, надається гуманітарна
допомога, проводяться різноманітні освітні,
мистецькі та оздоровчі заходи для людей похилого віку, куди запрошуються не лише переселенці, а й місцеві жителі. Надано допомогу
близько 1000 родинам.

Ірпінь, вул. Покровська, 2

ЗВІТ

за 5 років роботи
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ДОПОМОГА УЧАСНИКАМ
АТО
З 2015 року в Ірпені діє Програма
забезпечення житлом учасників АТО
та членів їх сімей – мешканців міста
Ірпінь, селищ Коцюбинське, Гостомель, Ворзель. Того ж року було створено Громадську
раду учасників антитерористичної операції
при Ірпінському міському голові. 230 учасників АТО Ірпеня і Коцюбинського отримали
документи про право власності на землю, 50
учасників АТО підписали попередні інвестиційні угоди на квартири у новобудовах міста.
Земельні ділянки АТОвців знаходяться саме
на території району СМУ.

СОЦІАЛЬНІ
ПРОГРАМИ

ЗВІТ

за 5 років роботи
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ТВАРИНИ В МІСТІ
З кінця 2014-го в Ірпені
активно працює програма
«Тварини у місті». Завдяки
співпраці КП «Контроль благоустрою міста» та громадської
організації «Центр захисту тварин» уже вдалося простерилізувати та вакцинувати близько
1000 котів і собак.
З початку 2017 року почало
діяти нове Ірпінське комунальне
підприємство «Служба захисту
та лікування тварин». У ньому
створено два основних підрозділи: комунальну ветеринарну
клініку та службу захисту тварин.

ЗВІТ

за 5 років роботи
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СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ
У 2015 році було розроблено Стратегічний план
економічного розвитку
Ірпінського регіону до
2020 року. Нова місія визначила Ірпінь як місто здоров’я,
а Ірпінський регіон як регіон
інноваційної освіти, якісного лікування та здорового способу
життя. Стратегічний план складається з чотирьох розділів:
здорове суспільство; розвиток
екологічно дружнього бізнесу;
безпечне, комфортне та енергоефективне місто; місто-екополіс туризму, відпочинку
та розваг. В основу Стратегії
покладені головні особливості
регіону: близькість до столиці,
багаті рекреаційні ресурси, висока народжуваність, інтелектуальний потенціал, зростання
кількості молодих сімей. Важливо зазначити, що значна
частина запланованого була
виконана вже за 3 роки.

ПРОЗОРІСТЬ
І ДЕМОКРАТІЯ

ЗВІТ

за 5 років роботи
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СТАТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ ІРПЕНЯ
На початку 2015 року було затверджено важливий документ для міста
– Статут територіальної громади. Статут

– це мала конституція територіальної громади,
яка визначає правовідносини у самій громаді
та відносини громади із зовнішнім середовищем. Статут юридично оформлює об’єднання
жителів міста в територіальну громаду з урахуванням історичних, культурних і соціально-економічних особливостей, установлює систему,
структуру, повноваження органів місцевого
самоврядування, територіальну, правову і матеріально-фінансову основи діяльності територіальної громади як первинного суб’єкта місцевого самоврядування. З документом можна
ознайомитися на сайті Ірпінської міської ради.

ЗВІТ

за 5 років роботи
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ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ
З 2016 році в м. Ірпінь за сприяння Фундації польсько-української співпраці ПАУСІ
у рамках Польсько-Канадської Програми
Підтримки Демократії, співфінансованої з
програми Міністерства закордонних справ
Республіки Польща та канадського Міністерства закордонних справ, торгівлі та
розвитку (DFATD), стартувала міська цільова програма «Громадський бюджет м.
Ірпінь». Власними проєктами жителі міста долучаються до вирішення місцевих проблем і безпосередньо беруть участь у розподілі Громадського
бюджету. Щороку Ірпінська міська рада збільшує
фінансування громадських проєктів. Починаючи з
1 млн грн у 2016 році до 2,5 млн грн у 2019 році.

КУЛЬТУРНО-МАСОВІ ЗАХОДИ
ТА ОФІЦІЙНІ ЗУСТРІЧІ

ЗВІТ

за 5 років роботи
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СВІТОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
У ВАНКУВЕРІ
Women Deliver 2019 Conference
Місто Ірпінь було представлено
на одній з найбільших конференцій
світу, проведено офіційні зустрічі з міністрами Канади, мерами міст різних країн,
міжнародними та глобальними фондами.

Підписання угоди про співпрацю між містом Ірпінь та містом
Мілуокі, що у США

ЗВІТ

за 5 років роботи
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Стажування в Європарламенті для ініціативних жінок України

ОФІЦІЙНІ, КУЛЬТУРНІ
ТА СПОРТИВНІ ЗАХОДИ

ЗВІТ

за 5 років роботи
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Підписання меморандуму про співпрацю між
Ірпінською міською радою та з ГО «Епіцентр –
дітям»

Відкриття спортивної
соціальної школи «Реал-Мадрид» спільно з ГО
«Епіцентр –дітям»

ЗВІТ

за 5 років роботи
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Відкриття Ірпінського академічного ліцею Національного університету біоресурсів і природокористування України

Всеукраїнський молодіжний саміт
«Бажай. Удосконалюй. Мотивуй»
в Ірпіні

ОФІЦІЙНІ, КУЛЬТУРНІ
ТА СПОРТИВНІ ЗАХОДИ

ЗВІТ

за 5 років роботи
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Обласні зимові збори лідерів органів самоврядування дітей та учнівської молоді

В Ірпені відбувся ювілейний 20-тий забіг факельної естафети «Всесвітній біг заради гармонії»

ЗВІТ

за 5 років роботи
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Відкриття VІІI Чемпіонату світу з
футболу серед українських діаспорних
команд

Масова зарядка на центральній площі міста Ірпінь

ОФІЦІЙНІ, КУЛЬТУРНІ
ТА СПОРТИВНІ ЗАХОДИ

ЗВІТ

за 5 років роботи
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Перший в Україні фестиваль для бізнес-мам «МамаДвиж»

Відкриття художнього пленеру
«Намальований Ірпінь»

ЗВІТ

за 5 років роботи
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День Державного Прапора України

День захисту дітей

ОФІЦІЙНІ, КУЛЬТУРНІ
ТА СПОРТИВНІ ЗАХОДИ

ЗВІТ

за 5 років роботи
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День пам’яті та примирення

День Збройних Сил України

ЗВІТ

за 5 років роботи
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День міста Ірпеня

День вшанування учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

ОФІЦІЙНІ, КУЛЬТУРНІ
ТА СПОРТИВНІ ЗАХОДИ

ЗВІТ

за 5 років роботи
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Новорічні свята для дітей на окрузі

Міжнародна конференція в Раді Європи щодо рівних можливостей

ЗВІТ

за 5 років роботи
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Шановні друзі!
Як бачимо, за останні п’ять років наша команда разом із вами
багато зробили у сфері благоустрою Ірпеня. Проте працювати ще
є над чим і я завжди відкрита до співпраці з кожним.
Прошу надавати ваші пропозиції та озвучувати проблемні питання за телефоном 098 431 22 21 (Богдана),
а також щосереди з 15:00 до 18:00 у моїй громадській приймальні на нашому окрузі за адресою: місто Ірпінь, вул. Северинівська,
129-А (хол ліцею №3).
З повагою, Анастасія ПОПСУЙ
Депутат Ірпінської міської ради від вашого округу

