Звіт
депутата Київської міської ради VIII скликання
члена фракції «Об’єднання «Самопоміч»

Богатова Костянтина Володимировича
про виконання депутатських повноважень
за період 01.12.2016 – 01.12.2017

Костянтин Богатов народився 30 жовтня 1971 року в м. Певеці. З 2005 року
проживає в м. Києві. У 1994 році Закінчив 
Донецький державний
університет, отримав диплом економіста з відзнакою
. З 2006 р. до цього
часу – співзасновник та директор ТОВ «Аванті – Девелопмент», з 2011 р. до
цього часу – співзасновник та керуючий партнер ТОВ «Салікс Енерджі».
З 2013 р. до цього часу – співзасновник та член правління Біоенергетичної
асоціації України.
На виборах до Київської міської ради висувався по виборчому списку
політичної партії «Об’єднання «Самопоміч». Наразі є членом депутатської
фракції «Об’єднання «Самопоміч» у Київраді.
Безпартійний.

Вступ
Виконання повноважень депутата Київської міської ради, що, відповідно до
законодавства України, здійснюється на громадських засадах, можна умовно
розділити на наступні три напрями:

1.

Підтримка зв’язку з громадою. Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян;

2.

Робота у засіданнях Київської міської ради та засіданнях постійної комісії

до якої обрано депутата;
3.

Участь в роботі інших органів Київської міської ради, робочих,

експертних групах, а також підтримка та реалізація місцевих громадських
ініціатив та проектів.

Всі напрямки роботи є однаково важливими і тому активна робота депутата на
всіх вказаних ділянках однаково важлива для громади.

1. Підтримка зв’язку з громадою. Розгляд пропозицій, заяв і скарг
громадян
Задля підтримки постійного зв’язку із виборцями та вчасного реагування
на потреби й проблеми мешканців Оболонського району, за яким депутата було
закріплено відповідно до внутрішнього розподілу «Об’єднання «Самопоміч»,
Костянтином Богатовим, відразу після набуття повноважень депутата міської
ради, було організовано постійно працюючу громадську приймальню. В 2017
році було проведено понад 30 прийомів громадян, індивідуальних та
колективних зустрічей з мешканцями. Понад 150 громадян зверталися із своїми
заявами, скаргами і пропозиціями, що були розглянуті і опрацьовані в межах
повноважень депутата.
Крім того, постійно надавалися консультації та допомога у вирішенні
проблем киян через спеціалізовані юридичні приймальні київського осередку
«Об’єднання «Самопоміч».

На основі отриманої від громадян і громадських організацій інформації, їх
скарг і пропозицій, було направлено 195 депутатських звернень та запитів,
адресованих до структурних підрозділів КМДА, районних у місті Києві
державних адміністрацій, комунальних підприємств, установ та організацій, з
вимогами щодо усунення недоліків у міському адмініструванні, надання киянам
якісних комунальних послуг, утримання в належному стані об’єктів житлового
фонду та благоустрою, ефективного використання бюджетних коштів,
вдосконалення та зміни існуючих правил і процедур.
Адресна матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення
міста Києва в 2017 році була надана 136 особам відповідно до їх звернень. При
цьому, використання коштів передбачених бюджетом міста на виконання
передвиборчих програм та доручень виборців також спрямовувалося депутатом
на вирішення матеріально-технічних проблем комунальних закладів міста
Києва, а саме: Центру творчості дітей та юнацтва (ЦТДЮ) Оболонського
району м. Києва; санаторної школи-інтернат 
I-II ступенів №21 Оболонського
району м. Києва; санаторної школи-інтернату №22 Оболонського району м.
Києва; спеціальної школи-інтернат 
I ступеня №25 Оболонського району м.
Києва.
Напрями використання коштів Програми вирішення депутатами Київради
соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та
доручень виборців
299 тис. грн - допомога малозабезпеченим особам
141 тис. грн - закупівля меблів та інвентарю, новорічних подарунків для шкіл
та дитячих садочків

Інформація для запису на депутатський прийом
адреса громадської приймальні:

вул. Йорданська, 7а, м. Київ

години проведення депутатських прийомів:

1-а та 3-я п’ятниця місяця,

14:00-18:00
телефон для довідок:

(044) 426-43-69, (096) 299-02-58

2. Робота у засіданнях Київської міської ради та засіданнях постійної
комісії до якої обрано депутата
Починаючи з 01 грудня 2016 року до 01 грудня 2017 року було проведено
18 пленарних засідань Київської міської ради, на яких було розглянуто понад
2700 питань порядку денного.
Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства та
паливно-енергетичного комплексу
Рішенням Київської міської ради Костянтина Богатова було призначено до
складу постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та
паливно-енергетичного комплексу.
Починаючи з 01 грудня 2016 року до 01 грудня 2017 року за активної
участі Костянтина Богатова було проведено 23 засідання комісії. З матеріалами
роботи комісій та всіма протоколами засідань всі охочі можуть детально
ознайомитися на сайті Київської міської ради у відповідному розділі
http://kmr.gov.ua/uk/comisii/29/zasidannya
В роботі комісії Костянтин Богатов відстоював ідеї та рішення, які були
спрямовані на підтримку ОСББ; контролював з іншими членами комісії
реалізацію програм енергоефективності; здійснював детальну перевірку питань
та рішень, які виносилися на розгляд комісії.
У межах роботи комісії, Костянтин Богатов залучався до складу робочих
груп, що утворювалися задля доопрацювання важливих проектів рішень
Київради, а також для реагування на найгостріші соціальні проблеми.
Зокрема, депутат очолив робочу групу з вивчення питань коректного
нарахування мешканцям м. Києва суми сплати за спожите тепло у грудні 2016
року. За результатами діяльності робочої групи вдалося прояснити загальну
ситуацію, що склалася з сумами сплати за спожите тепло у квитанціях за
грудень 2016 року, а також здійснити перевірку коректності їх нарахувань.
Робоча група надала власні рекомендації щодо системної зміни процедури
нарахування сум сплати за використане тепло ПАТ «Київенерго»:
1) вдосконалення законодавства ЖКГ; 2) підтримка ідеї ПАТ «Київенерго»
стосовно автоматизації процесу передачі даних будинкових теплолічильників
на балансі компанії, за якими формуються рахунки за опалення;
3) запропоновано здійснювати розрахунок сплати за місця загального
користування враховуючи відсоток навантаження, який закладений в

індивідуальному проекті під встановлення лічильника по відношенню до площі
квартири; 4) розроблення та запровадження ПАТ «Київенерго» довгострокової
програми по перевірці кожного будинку в місті Києві задля виправлення всіх
технічних проблем, які наразі наявні.
Остаточний звіт роботи робочої групи був представлений на засіданні
постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та
паливно-енергетичного комплексу 25 квітня 2017 року.
Окрім цього, депутат постійно бере участь у роботі комісії 
з вирішення
проблемних питань, пов’язаних з експлуатацією полігону твердих побутових
відходів № 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області
.
3. Участь в роботі інших органів Київської міської ради, робочих,
експертних групах, а також підтримка та реалізація місцевих громадських
ініціатив та проектів
Робоча
група
з
вивчення
питань
дотримання
вимог
природоохоронного законодавства при здійсненні господарської діяльності
КП «Автодорсервіс» (вул. Куренівська, 16 Оболонського району м. Києва)
За ініціативи депутата Костянтина Богатова постійними комісіями
Київської міської ради було розглянуто питання щодо екологічно-шкідливої
діяльності асфальтного заводу КП «Автодорсервіс» в Оболонському районі.
У зв’язку з чим, було створено робочу групу під керівництвом Костянтина
Богатова. Наразі, за результатами діяльності робочої групи було доручено
Департаменту транспортної інфраструктури: 1) 
з метою недопущення
погіршення екологічної безпеки мешканців міста Києва ініціювати проведення
позапланової екологічної перевірки 
рівня викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря на асфальтному заводі КП «Автодорсервіс» за адресою: м.
Київ, Оболонський район, вул. Куренівська, 16; 2) 
спільно з КК «Київавтодор»
опрацювати питання щодо можливості перенесення зазначеного підприємства
на іншу земельну ділянку; 3) спільно з КК «Київавтодор» підготувати
відповідні бюджетні запити на 2018 рік щодо модернізації асфальтного заводу
КП «Автодорсервіс».
Робоча група по розробці нової «Концепції розвитку зовнішньої
реклами в місті Києві»

У рамках роботи постійної комісія Київської міської ради з питань
транспорту, зв’язку та реклами до даної концепції депутатом було
запропоновано правку щодо врегулювання процедури розміщення медіафасаду,
яка передбачає, що розміщення медіафасаду буде можливим лише на окремих
будівлях
торгівельно-розважальних,
концертно-розважальних,
спортивно-концертних та виставкових центрів за умови, якщо його розміщення
передбачене затвердженим в установленому порядку паспортом фасаду. Окрім
цього, забороняється розміщення медіа фасаду на будівлях, які є об’єктами
культурної спадщини національного та/або місцевого значення.
Робоча група щодо виконання рішення Київської міської ради №62/62
«Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва цілісних майнових комплексів
дитячо-юнацьких спортивних шкіл» від 22 грудня 2015 року
За ініціативи депутатів Київської міської ради Богатова Костянтина та
Старостенко Ганни проводилися робочі зустрічі щодо вирішення питання
передачі до комунальної власності 17-ти спортивних шкіл міста Києва. Вже два
роки дане рішення Київської міської ради не виконується, оскільки Громадські
організації, що є співзасновниками 2-х спортивних шкіл з 17-ти, а саме: ГО
«Товариство спортсменів-ветеранів вітрильного спорту» та ГО «Товариство
сприяння розвитку вітрильного спорту», відмовилися надавати згоду на
передачу їх до комунальної власності. Мова йде про дві спортивні школи
Оболонського району, а саме: СДЮСШ олімпійського резерву з вітрильного
спорту м. Києва та КДЮСШ «Маяк». Співзасновники даних двох спортивних
шкіл не фінансують їх та не забезпечують матеріально-технічною базою, відтак
існує величезна загроза того, що протягом певного проміжку часу школи
можуть бути знищені без належного фінансування. Керівництво вказаних
Громадських організацій, у власності яких наразі перебувають спортивні
школи, мають відношення до одіозних будівельних компаній, а право на
користування землею отримали сумнівним шляхом. Земельні ділянки, на яких
розташовані дані школи мають неабияку цінність та головну особливість, –
вони знаходяться в затоці Дніпра і якнайкраще пристосовані для занять
вітрильним та веслувальним спортом, у цьому і полягає їх унікальність. У місті
Києві вкрай мало настільки придатної місцевості для розвитку даних видів
спорту, і недопустимим є занедбати, а ще гірше втратити спортивні школи
Всеукраїнського рівня, в яких наразі займаються спортом близько 400 дітей.

Тому, заради збереження та недопущення
знищення школи
веслувального спорту, депутати Київської міської ради Богатов Костянтин
Володимирович та Старостенко Ганна Вікторівна зареєстрували проект
рішення «Про створення комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа «МАЯК ОБОЛОНІ».
Створення парку культури та відпочинку «Парк Почайна»
За поданим депутатом проектом рішення та ініціативи активістів ГО
«Громадський рух «Почайна» 10 лютого 2017 року Київською міською радою
було прийнято рішення № 838/1842 «Про створення парку культури і
відпочинку «Парк Почайна» на земельній ділянці орієнтовною площею 10,10
га, що розташована вздовж річки Почайна до затоки Вовковата між проспектом
Степана Бандери та вулицею Електриків в Оболонському районі м. Києва».
У лютому 2017 року Департамент містобудування та архітектури м. Києва
оголосив Всеукраїнський закритий архітектурний конкурс на визначення
кращої концепції парку культури і відпочинку «Парк Почайна» в Оболонському
районі. Співорганізатором конкурсу була ГО «Громадський рух «Почайна».
Костянтин Богатов увійшов до складу журі відповідного конкурсу.
За ініціативи Костянтина Богатова та громадських активістів ГО
«Громадський рух «Почайна» було організовано 
міський фестиваль «Живи,
річко!» 10 травня 2017 року присвячений створенню парку та ревіталізації
річки Почайна. На урочистому фестивалі в парку культури та відпочинку
«Парк Почайна» було оголошено переможців Всеукраїнського закритого
архітектурного конкурсу на визначення кращого ескізного проекту парку
культури та відпочинку «Парк Почайна» в Оболонському районі.
Проект-переможець візьмуть за основу під час розробки проектно-кошторисної
документації. До цього етапу залучать не лише авторський колектив проекту, а
й інших фахівців – екологів і ландшафтних архітекторів.
Включення земельної ділянки орієнтовною площею 5,0 га біля затоки
Вовковата до парку культури та відпочинку «Парк Почайна»
10 травня 2017 року депутатом Київської міської ради Костянтином
Богатовим було зареєстровано проект рішення «
Про надання статусу парку
земельній ділянці орієнтовною площею 5,0 га, що розташована між проспектом
Степана Бандери, вулицею Набережно-Рибальською, затокою Вовковата та

включення до складу парку культури та відпочинку «Парк Почайна» в
Оболонському районі м. Києва».
Даним проектом рішення передбачалося створення зеленого 
напівкільця
навколо Оболоні, від озера Йорданське (Опечень) до парку «Наталка», 
а це не
менш ніж 10 кілометрів зеленої зони в міській смузі вздовж водойм. Однак, під
час збору необхідної інформації в Департаменті земельних ресурсів КМДА
проект натрапив на сильну протидію – на цій ділянці нібито збираються
будувати культову споруду парафії Української автокефальної православної
церкви (УАПЦ).
Надалі, завдяки активній участі громади і засобів масової інформації
вдалося з’ясувати, що мова йде про будівництво багатоповерхового будинку
під виглядом церкви. Спільними зусиллями депутатського корпусу з
мешканцями Оболонського району вдалося остаточно зупинити плани
незаконного будівництва.
Відтак, 28 листопада 2017 року депутати Київської міської ради
одноголосно прийняли рішення 
п
ро надання статусу парку даній земельній
ділянці.
Громадські слухання щодо кінотеатру «Братислава» в Оболонському
районі міста Києва
Завдяки ініціативі Костянтина Богатова вдалося вирішити складне
питання, внаслідок якого Оболонська громада могла втратити комунальний
кінотеатр, який планували використовувати не за призначенням.
08 жовтня 2017 року відбулися загальноміські громадські слухання
мешканців міста Києва з питань щодо можливих напрямів використання
приміщень будівлі кінотеатру «Братислава» (вул. О. Архипенка, 5) та
прилеглої території, що належать до комунальної власності територіальної
громади
м. Києва, ініціатором проведення яких виступив Костянтин
Богатов.
Під час громадських слухань кияни обговорили варіанти відновлення
кінотеатру, який на даний час не функціонує через аварійний стан. Зокрема,
розглянули питання щодо використання та функціонування будівлі кінотеатру
як культурно-громадського простору з використанням обох кінозалів під
кіноконцертну та театральну діяльність, або ж створення на цьому місці
офісного приміщення для ІТ-центру «iCity Kyiv».

14 липня 2017 року було зареєстровано проект рішення «Про передачу у
безоплатне користування (позичку) громадській організації «Київ ІТ Кластер»
нежилих приміщень у будівлі, яка належить до комунальної власності
територіальної громади міста Києва». Даний проект рішення передбачав
передачу вказаній громадській організації нежилих приміщень площею 2424,3
кв.м. в будівлі кінотеатру «Братислава» для облаштування центру розвитку
інформаційних технологій. Ця ідея викликала резонанс серед киян і вони
виступили проти знищення основного культурного простору Оболонського
району.
За результатами громадських слухань територіальною громадою міста
Києва було вирішено підтримати напрямок використання та функціонування
будівлі кінотеатру «Братислава» як культурно-громадського простору з
використанням обох кінозалів кінотеатру під кіноконцертну та театральну
діяльність.
Рішення Київради, прийняті за ініціативи та/ чи подання депутата
Прийняті проекти рішень:
1. Рішення Київської міської ради № 838/1842 «Про створення парку
культури і відпочинку «Парк Почайна» на земельній ділянці орієнтовною
площею 10,10 га, що розташована вздовж річки Почайна до затоки
Вовковата між проспектом Степана Бандери та вулицею Електриків в
Оболонському районі м. Києва»;
2. Рішення Київської міської ради 
«
Про надання статусу парку земельній
ділянці орієнтовною площею 5,0 га, що розташована між проспектом
Степана Бандери, вулицею Набережно-Рибальською, затокою Вовковата
та включення до складу парку культури та відпочинку «Парк Почайна» в
Оболонському районі м. Києва»
Зареєстровані проекти рішень:
1. Проект рішення Київської міської ради «
Про створення комунального
закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «МАЯК
ОБОЛОНІ»- спільно з Старостенко Г.В.

Пріоритети на 2018 рік
Станом на сьогодні, пріоритетними напрямками роботи депутата на 2018 рік є:
1. Підтримка зв’язку з громадою міста Києва та розгляд пропозицій, заяв і
скарг громадян;
2.

Робота

в

постійній

комісія

Київської

міської

ради

з

питань

житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, з
особливою увагою на поліпшення та розвиток паливно-енергетичного
комплексу міста Києва;
3. Продовження реалізації розпочатих проектів:
➢ проведення проектування та реконструкції кінотеатру «Братислава» задля
створення

культурно-громадського

простору

«Братислава»

в

Оболонському районі;
➢ проектування та створення парку культури та відпочинку «Парк
Почайна»;
➢ модернізація обладнання 
асфальтного заводу КП «Автодорсервіс» в
Оболонському районі;
➢ створення (збереження) спортивних шкіл 
СДЮСШ олімпійського резерву
з вітрильного спорту м. Києва та КДЮСШ «Маяк».

