
2-й четвер місяця: 

Запорізький колегіум № 98 

Вул. Запорізька 1А 

(Зуп. «Малий ринок») 

З 17:00 до 19:00 

 

 

4-й четвер місяця: 

Загальноосвітня школа № 76 

Пр. Соборний 154Г 

(Зуп. «Пл. Пушкіна») 

З 17:00 до 19:00 

Телефон:  +38 (093) 365 27 49 

 +38 (050) 133 01 89 

 

Ел. пошта:vasilchukpost@gmail.com 

 

ЗВІТ 
Депутат  

Запорізької міської ради 

Звернення можна надіслати  

за адресою вказаною нижче 

або на електронну пошту 

 

69105, Запоріжжя 

Пр. Соборний, 206 

Прийом громадян  2017 у цифрах 

Звернень було розглянуто 343 

64 
Направлено  депутатських 

звернень 

131 
Особа отримала матеріальну 

допомогу 

306 
Осіб відвідало прийом  

депутата 

369 

тис. 

Виділено на поліпшення  
матеріальної бази закладів 

освіти  

5 Проектів рішень подано  

49 

Участь у роботі засідань  
постійної депутатської комісії 

з питань комунальної  
власності, ресурсів,  

приватизації, архітектури та 
земельних відносин  

16 округ 



Школи та дитячі садочки 

Прейскурант 

ДНЗ (ясла-садок) №55  
«Калиновий цвіт»  
Встановлено дитячий майданчик, виконано поточний 
ремонт санітарної кімнати для  персоналу  

40 000 грн. 

ДНЗ № 81 «Бірюсинка»  
Придбано меблі для музично-спортивної зали  

9 900 грн. 

ДНЗ № 182 «Щасливе дитинство»  
Зроблено заміну металопластикових вікон, встановлено 
нові дитячі шафи для роздягальні   

27 900 грн. 

ДНЗ № 9 «Фіалка»  
Придбано тротуарну плитку з метою облаштування  
дитячого ігрового майданчика  

39 943 грн. 

ДНЗ №130 «Казка»  
Придбано новий лінолеум для кімнат 

14 995 грн. 

ДНЗ №25 «Горобинонька»  
Придбано та встановлено нове метало пластикове вікно 

5 000 грн. 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ  
ступенів №5 
Придбано тканини на завісу в актову залу, зроблено 
ремонт санітарного приміщення 

19 984 грн. 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ  
ступенів № 76 
Придбано ноутбук для мультимедійного кабінету,  
будівельні матеріали та електротовари, виконано ремонт  
санітарного приміщення 

44 998 грн. 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ  
ступенів  №11 
Придбано інтерактивну дошку 

24 923 грн. 

Запорізький колегіум №98 
Придбано духову шафу, кондиціонер, спортивний  
інвентар, два телевізори, спортивну форму 

67 382 грн. 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ  
ступенів № 15 
Придбано інтерактивну дошку та мультимедійний  
проектор, стільці для актової зали  

40 000 грн. 

Запорізька дитяча музична школа №1 
Придбано кондиціонер 

7 000 грн. 

Центр творчості дітей та юнацтва  
Олександрівського району 
Придбано  комп’ютер та кольоровий  
багатофункціональний пристрій 

19 824 грн. 

Міський палац дитячої та юнацької творчості 
Придбано кондиціонер для одного з кабінетів  
Медіа-школи  

7 000 грн. 

У 2017 році із коштів депутатського 
фонду було виділено близько 350 

тисяч гривень на допомогу  
закладам освіти. 

 
«Діти — це наше майбутнє! Саме 
тому, я впевнений, що ми повинні 
докладати максимум зусиль задля 
того, щоб наші діти весь час  
розвивалися, раділи життю, були 
здорові»  

 
Геннадій Васильчук  

Название организации 

За підтримки депутата Васильчука Г.М. було зроблено  
ремонт другого під'їзду у будинку за адресою:  
вул. Запорізька 7. 
 
У порядку спів-фінансування було здійснено кронування 
дерев  біля будинку №35 по вулиці Українській та вста-
новлено освітлення на території дитячого майданчику.  

Проведено зустріч із головами ОСББ 16-20 округу та 
розроблено програму співпраці «Депутат—ОСББ»  

За підтримки народного обранця ряд будинків було 
включено до титульного списку на проведення капіталь-
ного ремонту будинків.  

Протягом 2017 року  багато  
людей зверталися до депутата  
за матеріальною допомогою,  
яку було виділено на суму  
близько 350 тисяч гривень.  
Ці гроші пішли на  
лікування, покращення  
матеріального стану,  
заготівлю дров та  
багато іншого.  

Житлово-комунальне господарство 
та співпраця з ОСББ 

Матеріальна допомога 

ПРІОРИТЕТ  
2017 РОКУ 


