
Шалімов Володимир Ілліч 

депутат Бориспільської міської ради V – VI - VII скликань. 

Голова Бориспільської міської організації політичної партії «НАШ КРАЙ». 

   

ЗВІТ ДЕПУТАТА 

з листопада 2015 р. по грудень 2016 р. 

 

Моє кредо: 

Настав час відродження промисловості. Намагаюся 

безпосередньо залучати інвесторів, модернізувати старі і 

будувати нові промислові підприємства. Тільки так можна 

відродити промисловий потенціал. Постійно допомагати 

створювати комфорт і затишок у місті. 

 

 

 

Контактні дані депутата:                                                                                          

контактний телефон:    7-10-27                                                                      

електронна пошта: agrobudmekh@ukr.net,  nashkrayboryspil@ukr.net                                                                                                     

Прийом громадян здійснюється за адресою  м. Бориспіль, вул. Привокзальна 76 а.                                                                                                      

 

Робота у міській раді 

■ Особисто взяв участь у роботі 20 сесій, проведених міською радою за цей 

період. 

■ Будучи обраним головою комісії з питань промисловості, будівництва, 

архітектури та інвестиційної діяльності провів 23 засідання.      

■ За звітний період міська рада ухвалила 1512 рішень. Ініціював проекти рішень 

та принципові позиції з таких важливих і резонансних питань: 

- Про встановлення обмежень висотності забудови у місті (не вище 10 поверхів); 

- Облаштування парку на території соцмістечка; 

- Розчистити озеро Княжицьке та облаштувати його територію. 

 

Робота у виборчому окрузі 

І. Організаційно-побутова 

■ Систематично мною проводиться прийом громадян за адресою м. Бориспіль, 

вул. Привокзальна 76 а.  

■ Складено 26 актів обстеження житлово-побутових умов проживання громадян. 

■ Проведено  18 зборів-зустрічей з виборцями. 
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■ Разом з виборцями організував і провів три суботника по благоустрою 

прибудинкових територій: висаджування дерев, ремонт та фарбування турнікетів, 

огорож, дитячих майданчиків, лавочок, ремонт асфальтного покриття (видав 

необхідні інструменти і предмети для проведення суботників).   

■ Фінансував виготовлення момеріальної дошки та провів мітинг пам’яті по її 

відкриттю  на день роковин загибелі учасника АТО Степана Криворученка на 

будинку, в якому проживав герой по вулиці Лютневій. 

■ Установив нову електроопору біля будинку мешканця округу Білика А.С. за 

його зверненням. 

■ Допоміг установити лічильник холодної води Дранко О.В. по вул. Лютневій 18. 

■ Здійснив  ремонт гуртожитку вул. Київський Шлях, буд. 18 на 500 тисяч 

гривень (відремонтовано вхід у під’їзд, обладнано душові кабіни й туалети, 

замінено вікна на кухнях, полагоджена каналізаційна система, підсипана дорога, 

встановлений зливовий колодязь, встановлена нова покрівля даху, облаштовано 

дитячий майданчик). 

ІІ. Матеріальна та фінансова допомога 

■ Надав допомогу на лікування Лапицькій Л.Г. в сумі 5000 грн. 

■ Оплатив операцію Медному М.О. на суму  6500 грн. 

■ Надав матеріальну допомогу Дранко О.В. (з приводу квартирної крадіжки). 

■ Закупив і вручив10 путівок на оздоровлення в санаторій міста Скадовська дітям 

округу з багатодітних сімей, сиротам, переможцям олімпіад. 

■ Надано одноразової адресної матеріальної допомоги (бюджет міста) мешканцям 

округу в сумі 22 000 грн. 

ІІІ. Культурно-масові заходи 

■ Організував Новорічне свято для дітей шкільного початкового віку в КРК 

«Бархат»  з врученням подарунків, цирковою програмою з екзотичними 

тваринами, виставою, аквагримом, частуваннями.  

■ Допоміг у проведенні Новорічного свята для дітей за місцем проживання з 

врученням подарунків (вул. Шевченка 165а). 

■ Привітав жінок округу з святом 8 Березня, 135 одиноким і хворим вручив 

продуктові набори. 

■ Щороку вітаю мешканців округу з Великоднем,  150 малозабезпечених сімей 

одержують продуктові набори. 



■  Підписав на 2016 рік газети "Трудова слава" та "Вісті" 100 мешканцям округу 

та на 2017 рік газети «Вісті» 300 мешканцям округу.  

 

Робота в питаннях, що стосуються всього міста, благодійна діяльність 

■ Надав фінансову допомогу авіамодельному гуртку Бориспільського міського 

центру технічної творчості «Евріка» у придбанні швидкісної моделі. 

■ Постійно надається волонтерська допомога 25 батальйону «Київська Русь» та 

72 бригаді в зоні АТО (придбання генератора та ноутбука на 35000 грн., 

транспорту, необхідних приладів, одягу, предметів домашнього вжитку, бензину 

та ін.). 

■ До Дня інваліда: 

-  вручення солодощів дітям реабілітаційної установи "НАШ ДІМ"; 

-  зустріч за святковими столами в КРК «Бархат» з інвалідами похилого віку.  

■ До 8 Березня: 

- вітання  жінок ветеранів Борисполя у КРК «Бархат» - 120 жінок запрошено на 

святкову гостину (фуршет, концерт). 

■ Надав фінансову допомогу клубу «Ратоборець» в проведенні традиційного 

турніру пам’яті «СИЛА І ЧЕСТЬ» з хортингу.  

■ Щорічне вручення 10 кращим випускникам рідної школи № 5  «Стипендії 

В.Шалімова». 

■ Участь у проведенні заходу по вшануванню учасників ліквідації наслідків аварії 

на ЧАЕС (щорічно у КРК «Бархат» з врученням матеріальної допомоги). 

■  Передав придбані квитки на зустріч з Ніком Вуйчичем  35 дітям старшого віку 

організації  «Добродій» на поїздку в НСК "Олімпійський". 

■ Спонсорська допомога в проведенні відкритого чемпіонату міста з боксу.  

■ Надав фінансову допомогу команді хокею на траві.  

■ Вручив 10 путівок для оздоровлення в санаторії міста Скадовська школярам 

міста, які продемонстрували свої знання на обласних та всеукраїнських 

олімпіадах.  

■ Підтримав матеріально проведення першого міжнародного фестивалю поезії. 

■ Допоміг в придбані костюмів та поїздок на змагання: 



- дитячому танцювальному колективу спортивного танцю «Шарм»; 

- команді боксерів ДЮСШ (10 чоловік). 

■ Надав допомогу в організації екскурсій: 

- педагогічному колективу ЗОШ №6 до м. Канева; 

-  батькам і  дітям-переможцям спортивних літніх змагань на Вінницький фонтан. 

■ До відзначення Дня міста закупив фарбу для нанесення вишиванок на опори та 

паркани вздовж траси.   

■ Подарував телевізор особовому складу військової частини А2860"Ч"  до 25-ої 

річниці Збройних Сил України. 

■ Допоміг у ремонті й оформленні офісного приміщення ГО «Асоціація учасників 

АТО Бориспільщини» та ГФ «Сектор безпеки».  

■ Надав матеріальну допомогу у відкритті зали ЛФК, кабінету лікувального 

масажу та спеціального басейну Центру фізичної реабілітації для дітей «Вільний 

Рух». 

 

Благодійна діяльність політичної партії «НАШ КРАЙ» 

■ Партійці привітали з 50-річчям колектив дошкільного навчального закладу 

«Теремок» та вручили вихованцям проектор і екран для організації освітнього 

процесу, розвитку за допомогою наочності, яскравих картинок та мультфільмів. 

■ ДНЗ "Світлячок" подарована газонокосарка. 

■ До Дня авіації і космонавтики організували суботник по висаджуванню дерев на 

бульварі Соборності та встановили лавочки для відпочинку.  

■ Профінансовано участь членів партійної організації у різних видах спортивних 

змагань між політичними організаціями (стрільба, біг, плавання і т.д.) та 

нагородження переможців. 

■ Вітання сім'ї Холодько з народженням хлопчиків-близнюків  (придбання 

коляски, ліжечок та наборів для новонароджених). 

 

 


