ЗВІТ
депутата Київської міської ради ІХ скликання
члена депутатської фракції «ГОЛОС»
у Київській міській раді

Попатенка Василя Сергійовича
про виконання депутатських повноважень
за період 01.12.2020 – 31.12.2020

Попатенко Василь Сергійович народився 24 червня 1985 року у Сімферополі.
Освіта вища.
У 2007 році закінчив Київський національний університет імені Тараса
Шевченка за спеціальністю «Хімія».
У 2009 році закінчив Національну академію державного управління при
Президентові України за спеціальністю «Публічне адміністрування».
У 2012 році закінчив Київський національний університет імені Тараса
Шевченка за спеціальністю «Філософія».
У 2020 році закінчив Академію адвокатури України за спеціальністю «Право».
Юрист, учасник російсько-української війни на Донбасі.
До роботи у Верховній Раді у 2019 помічником народного депутата “Голосу”
Романа Костенка – служив у контррозвідці СБУ.
Має досвід роботи у Міністерстві регіональної політики.
У Київській міській раді планує працювати над унеможливленням корупції та
створенням безпечних умов життя киян.
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ВСТУП
Виконання повноважень депутата Київської міської ради здійснюється на
громадських засадах і передбачає наступні напрямки:
1. Зв’язок з громадою. Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян;
2. Участь у засіданнях Київської міської ради та засіданнях постійної комісії до
якої обрано депутата;
3. Робота в дорадчих органах Київської міської ради, робочих та експертних
групах;
4. Пріоритети на 2021 рік.
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1. Зв’язок з громадою. Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян
На території міста Києва працює депутатська приймальня Попатенка В.С.
Адреса приймальні:
02096, м. Київ, вул. Юрія Пасхаліна, буд. 12, тел.: (093) 038-85-91.

9
депутатських звернень/запитів з
питань депутатської діяльності та
питань громадян

На основі отриманої від громадян і громадських організацій інформації, скарг і
пропозицій, було направлено 9 депутатських звернень.
Основні питання,
до вирішення яких долучився Василь Попатенко:
1. Пріоритетними напрямками роботи були захист інтересів громади та
виборців, виконання доручень виборців, у межах депутатських повноважень,
передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».
Брав активну участь у роботі пленарних засідань Київської міської ради та у
засіданнях постійної комісії Київської міської ради з питань власності, адже
більшість питань, що ухвалюються депутатами, мають безпосередній вплив на
життєдіяльність та розвиток наших жителів громади.
2. Підтримка діяльності бібліотеки.
За зверненням директора ЦБС Шевченківського району м. Києва були виділені
кошти з бюджету міста Києва в рамках Програми вирішення депутатами
Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання
передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки на закупівлю
настільних світлодіодних ламп для Центральної районної бібліотеки ім. Є.
Плужника.
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Напрями використання коштів Програми вирішення депутатами
Київради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих
програм та доручень виборців

Депутатський фонд 2020

1953

Допомога у сфері культури, грн.

У межах Програми вирішення депутатами Київської міської ради
соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та
доручень виборців на 2021-2025 роки було витрачено кошти на допомогу
бібліотеці у Шевченківському районі.

2. Участь у засіданнях Київської міської ради та засіданнях постійної
комісії
З 1 грудня 2020 року по 31 грудня 2020 року, Київською міською радою ІХ
скликання було проведено 4 пленарні засідання, Василь Попатенко брав участь
у всіх засіданнях.

Постійна комісія Київської міської ради з питань власності
Рішенням Київської міської ради Василя Попатенка було призначено
заступником голови постійної комісії з питань власності.
Для попереднього розгляду питань, що вносяться на розгляд Київради,
розробки проектів рішень, здійснення контролю за виконанням рішень
Київради та актів КМДА, у Київраді функціонують постійно діючі комісії,
кожна з яких має своє галузеве спрямування. За звітний період депутат
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був присутній на 3 засіданнях комісії, взяв безпосередню участь у розгляді
питань порядку денного, що виносились на розгляд комісії у 2020 році. З
матеріалами роботи комісії та всіма протоколами засідань можна ознайомитись
на
сайті
Київради
у
відповідному
розділі
за
посиланням:
https://kmr.gov.ua/uk/comisii/485

У рамках роботи комісії Василь Попатенко:
- займається попереднім розглядом питань та відстоює інтереси громади міста
щодо питань володіння, користування та розпорядження об’єктами права
комунальної власності територіальної громади міста Києва (включаючи
питання приватизації, управління, надання в оренду тощо;
- стоїть на захисті прав комунальної власності територіальної громади міста
Києва та здійснює контроль виконання рішень Київської міської ради що
стосуються комунальної власності.

3. Робота в дорадчих органах Київської міської ради, робочих та
експертних групах
Василь Попатенко входить до:
1. Робочої групи з підготовки пропозицій до Регламенту Київської міської ради.
2. Адміністративної комісії при виконавчому органі Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації).
3. Тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки
фактів можливих зловживань при будівництві та реконструкції об’єктів
інфраструктури в місті Києві, що фінансувалися за кошти бюджету міста
Києва.
4. Робочої групи з питань реалізації проєктів будівництва житла для потерпілих
від діяльності групи будівельних компаній «Еліта-Центр» (робоча група
комісії з вирішення проблемних питань по об’єктах незавершеного
будівництва).
5. Робочої групи з житлових питань потерпілих від діяльності групи
будівельних компаній «Еліта-Центр» (робоча група комісії з вирішення
проблемних питань по об’єктах незавершеного будівництва).
6. Комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської
міської ради.
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4. Пріоритети на 2021 рік
1. Підготовка депутатських звернень та вимог щодо усунення порушень
законності та відновлення правопорядку за зверненнями громадян.
2. Контроль та моніторинг щодо незаконних забудов, підтримка розвитку
напрямків освіти, культури, спорту в місті шляхом ухвалення відповідних
рішень органів місцевого самоврядування, а також забезпечення створення
сприятливих умов для розвитку відповідних ініціатив з урахуванням
особливостей ситуації з карантинними обмеженнями.
3. Підтримка розвитку підприємництва та промисловості в місті Києві, а також
налагодження та підтримка зв’язків з керівниками усіх організацій та
установ, які забезпечують життєдіяльність районів міста, та активістами і
громадськими організаціями.
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