
Звіт 

Депутат Бориспільської міської ради Байчас Владислав Михайлович  

Обраний на місцевих виборах 2020 року від Київської обласної 

організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», 

за 2022 рік. 

 

Контактні дані: 

Місце роботи, посада: Виконавчий комітет Бориспільської міської ради, 

секретар міської ради; 

Посада у Фракції: член фракції; 

Адреса громадської приймальні: вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль, 

08301; 

Приймальні дні: четвер; 

Контактний телефон: 380674656551 

Зустрічі із громадянами: 

За звітний період мною прийнято 470 громадян, проведено 12 зустрічей з 

мешканцями виборчого округу. 
 

№ 

з/п 

Місце та час 

зустрічі 

Тематика зустрічі Приблизна 

кількість 

присутніх на 

зустрічі 

громадян 

1 с. Андріївка Основні напрямки 

розвитку населеного 

пункту, вирішення 

нагальних проблем 

громадян 

30 

2 с. Велика Стариця  50 

3 с. Горобіївка  25 

4 с.Григорівка  30 

5 с. Сеньківка  80 

6 с. Глибоке  65 

7 с. Рогозів  75 

8 м. Бориспіль   150 

9 с. Кириївщина  20 

10 с. Іванків  70 

11 с. Кучаків  85 

12 сЛюбарці  40 

13 с. Тарасівка  15 
    

 

Отримано 47 заяв та скарг, з них колективних 4. 

Вирішено заяв та скарг особисто депутатом 47. 

Спрямовано для вирішення до інших органів та установ -. 



 

Діяльність у раді: 

Відвідано 17 (сімнадцять) сесій ради з 17(сімнадцяти) , що складає 100%. 

Прийнято 631 (шістсот тридцять одне)  рішення ради. 

Здійснено виступів на сесії (з трибуни, з місця) - 10. 

Обраний до складу постійної комісії з питань: секретар міської ради. 

Відвідано (-)засідань постійної комісії із загальної кількості в (-), що складає 

(-)%. 

Комісією розглянуто (-) заяв та звернень, вирішено (-) що складає (-)%. 

Взято участь у роботі (-) тимчасових комісій. 

Подано 9  проектів рішень міської ради. Серед них наступні: 

 

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 23 листопада 2020 року № 5-

1-VIII «Про обрання голів постійних комісій Бориспільської міської ради VIІІ 

скликання та затвердження складу постійних комісій». 

 

2. Про результати роботи комунальних підприємств, управлінь, відділів міської 

ради та виконавчого комітету міської ради за 2022 рік. 

 

3. Про внесення змін до Положення про постійні комісії Бориспільської міської 

ради VIІІ скликання. 

4. Про ліквідацію постійної комісії Бориспільської міської ради VIII скликання 

з питань промисловості, будівництва, архітектури та інвестиційної 

діяльності. 

 

5. Про внесення змін до Регламенту Бориспільської міської ради VIІІ скликання 

Про засідання постійної комісії міської ради з питань регламенту та 

депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради, законності, 

правопорядку, взаємодії із засобами масової інформації. 

 

6. Про призупинення на час воєнної агресії діяльності Української 

Православної Церкви (московського патріархату) на території Бориспільської 

міської територіальної громади. 

 

7. Про надання дозволу Комунальному підприємству «Виробниче управління 

комунального господарства» на використання коштів з благодійного рахунку 

для оборони Бориспільської міської територіальної громади. 

 

8. Про затвердження плану роботи Бориспільської міської ради на 2022 рік. 

 

9. Про схвалення проєкту договору про співробітництво територіальних 

громад. 

Підготовлено та надіслано 9 (дев’ять) звернень. 

Підготовлено та подано (-) запитів, з них підтримано радою (-), що складає  

(-)%. 

 



Діяльність в окрузі 

За звітний період виконано наступні передвиборчі обіцянки та вирішені 

наступні проблеми: 

Експертиза на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Журавлинна 

с. Глибоке. 

Експертиза на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Суворова 

с. Глибоке. 

Капітальний ремонт футбольного поля на території Глибоцької ЗОШ по 

вул. Центральна,34 в с. Глибоке. 

Капітальний ремонт футбольного поля на території Сеньківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бориспільської міської ради Київської 

області по вул. Миру, 11А в с. Сеньківка Бориспільського району Київської 

області. 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 

даху в Сеньківській ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Миру, 11А в с. Сеньківка. 

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: 

«Реконструкція газової котельні Глибоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Бориспільської міської ради Київської області в селі Глибоке 

Бориспільського району Київської області по вул. Центральна, 34. 

Проектно-кошторисна документація та капітальний ремонт приміщень 

гуртожитку для розміщення внутрішньо переміщених осіб по 

вул. Центральна, 21 в с. Глибоке. 

Проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт приміщень 

гуртожитку для розміщення внутрішньо переміщених осіб по 

вул. Набережна, 64 в с. Сеньківка. 

 

Секретар Бориспільської міської ради 

Владислав  Михайлович БАЙЧАС 

_____   підпис 

26.12.2022р. 
 


