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

Маленка Григорія Сергійовича
про виконання депутатських повноважень
за період 01.12.2020 – 31.12.2020

Маленко Григорій Сергійович народився 17 червня 1986 року в місті Києві,
громадянин України.
Відомості про освіту: освіта вища.
У 2009 році закінчив Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за спеціальністю «Програмне
забезпечення автоматизованих систем».
Відомості про професійну діяльність:
- з 2007 р. до 2009 р. – проектний менеджер з розробки та просування програмного
забезпечення на північноамериканському ринку київського офісу компанії
«Innovative Marketing Ukraine»;
- з 2009 р. до 2011 р. – директор по розробці медіа-холдингу ОБОЗ.ua;
- 2011 р. – директор з маркетингу та розвитку медіа-холдингу ОБОЗ.ua. У 2010
році за сприяння Григорія Маленка пройшли ребрендинг і редизайн порталу
«Обозреватель». Головним завданням Маленка було об'єднати медіа-ресурси
холдингу під єдиний бренд – «Обозреватель»;
- з 2011 р. і по теперішній час – керуючий партнер агентства «SERM», яке
займається управлінням репутацією в пошукових системах. У 2019 році Григорій
Маленко запустив MediaMonitoringBot – безкоштовний Telegram-бот, який
здійснює оперативний моніторинг українських засобів масової інформації.
Відомості про громадську діяльність:
Член національної спілки журналістів України з 2011 по 2018 рік;
Член Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України, 2015 – 2019
рр.;
Співзасновник і голова правління Благодійного Фонду «Дарничани» з 2017 року
по теперішній час;
Член Спілки Українських підприємців;
Співзасновник Urban Space 500;
Як експерт співпрацює із Києво-Могилянською бізнес-школою, викладає
«управління онлайн-репутацією».
Відомості про політичну діяльність:
Голова Дарницької районної організації, член виконкому ПП «Об’єднання
«Самопоміч» у місті Києві, керівник виборчого штабу в Дарницькому районі м.
Києва на місцевих виборах 2015 року, керівник київського міського виборчого
штабу Андрія Садового на виборах президента України у 2019 р.
Керівник київського міського виборчого штабу політичної партії «ГОЛОС» на
місцевих виборах 2020 року.
Член політичної партії «ГОЛОС», раніше представницького мандата не мав.
Інше: ментор у Всеукраїнському бізнес-співтоваристві Board. Активний учасник
масових спортивних заходів, зокрема, фінішер марафонів у Лондоні, Нью-Йорку
та Берліні. У 2018 році переплив протоку Босфор.
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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. Робота з депутатською фракцією.
5. Проекти рішень.
6. 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 Маленка Г.С.
Адреса приймальні:
02096, м. Київ, вул. Юрія Пасхаліна, буд. 12, тел.: (044) 337-10-14.
21
депутатських звернень/запитів з
питань депутатської діяльності та
питань громадян

На основі отриманої від громадян і громадських організацій інформації, скарг і
пропозицій, було направлено 21 депутатське звернення.
Основні питання,
до вирішення яких долучився Григорій Маленко:
1. Захист прав мешканців прилеглих будинків під час будівництва на вул.
Драгоманова, 31-З.
Було зареєстровано і підтримано постійною комісією Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування проект рішення про
розірвання договору оренди земельної ділянки з забудовником. Також
направлено низку депутатських звернень на захист прав мешканців.
2. Проєкт по парку відпочинку навколо озера Срібний Кіл вздовж
проспекту Бажана.
Завдяки зусиллям Григорія Маленка були виділені кошти з міського бюджету
на розробку проектно-кошторисної документації. Станом на березень 2021 року
розпочалася безпосередньо робота з розробки проєкту майбутнього парку.
3. Пропозиції щодо Громадського бюджету.
Були внесені пропозиції щодо збільшення фінансування Громадського бюджету
на 2022 та 2023 роки: 200 000,0 тис. грн. на 2022 рік та 200 000,0 тис. грн. на
2023 рік відповідно.
4. Закупка меблів для спеціальної школи №10 та заміна вікон в ОСББ
«Озерне-31».
Незважаючи на стислі терміни, були закуплені необхідні для дітей шкільні
меблі, а також замінено частину вікон на технічних поверхах, що значно
покращило енергоефективність житлового будинку ОСББ «Озерне-31».
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Напрями використання коштів Програми вирішення депутатами
Київради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих
програм та доручень виборців

Депутатський фонд 2020

16180

28996

Допомога навчальним закладам, грн.

Допомога у сфері ЖКГ, 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
навчальному закладу та ОСББ у Дарницькому 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, Григорій Маленко брав участь
у всіх засіданнях.
Постійна комісія Київської міської ради з питань архітектури,
містобудування та земельних відносин
Рішенням Київської міської ради Григорія Маленка було призначено
першим заступником голови постійної комісії з питань архітектури,
містобудування та земельних відносин.
Для попереднього розгляду питань, що вносяться на розгляд Київради,
розробки проектів рішень, здійснення контролю за виконанням рішень
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Київради та актів КМДА, у Київраді функціонують постійно діючі комісії,
кожна з яких має своє галузеве спрямування.
За звітний період депутат був присутній на 2 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/484
У рамках роботи комісії Григорій Маленко:
- відповідально розглядає питання щодо володіння, користування та
розпорядження землями територіальної громади міста Києва;
- забезпечує здійснення контролю за використанням і охороною земель
територіальної громади міста Києва.

3. Робота в дорадчих органах Київської міської ради, робочих та
експертних групах
Григорій Маленко входить до:
1. Керівного комітету з розробки проєкту Стратегії розвитку міста Києва до
2035 року і Плану заходів з її реалізації та до експертних груп: «ІІ. Розбудова
міста і земельні відносини. Публічний простір» та «IV. Транспорт та міська
мобільність» робочої групи з розробки проєкту Стратегії розвитку міста
Києва до 2035 року.
2. Постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на
посади керівників суб’єктів господарювання комунального сектора
економіки, підпорядкованих Департаменту економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).
3. Постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на
посади керівників суб’єктів господарювання комунального сектора
економіки в місті Києві, підпорядкованих апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Робота з депутатською фракцією
Координував розробку спільних планів роботи депутатської фракції «ГОЛОС»
у Київській міській раді
Провів 5 засідань депутатської фракції.
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5. Проєкти рішень
Зареєстровані проєкти рішень:
1. Проєкт рішення Київської міської ради № 115 «Про розірвання договору
оренди земельної ділянки від 15.11.2015 р. зареєстрованого в реєстрі за №
933, що укладений між Київською міською радою та ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОФІСНИЙ ЦЕНТР «ПОЗНЯКИ»
для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-готельного
комплексу на вулиці Драгоманова, 31-з у Дарницькому районі м. Києва».

6. Пріоритети на 2021 рік
1. Продовження роботи по облаштуванню парку відпочинку навколо озера
Срібний Кіл вздовж проспекту Бажана.
2. Нормотворча робота щодо врегулювання спірних питань між громадою і
забудовниками та впровадження системних змін у містобудівній діяльності.
3. Вирішення транспортних проблем та розвиток пішохідних маршрутів в
центрі міста.
4. Захист існуючих та створення нових зелених зон.
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