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

Гусовського Сергія Михайловича
про виконання депутатських повноважень
за період 01.12.2016 – 01.12.2017

Сергій Гусовський народився
9 листопада 1966 року в Києві.

Освіта
Київське
вище
військове
інженерне училище,

авіаційне

Московський державний університет

Професійний досвід
від 2001 р. донині – засновник мережі «Ресторани Гусовських», підприємець,
заступник директора ТОВ «Еф Джи Арі Юкрейн”
1995 – 2001 рр. – інвестиційно-девелоперська діяльність
1992 – 1995 рр. – телекомунікації та супутниковий зв’язок системи Inmarsat
1988 – 1992 рр. – інженер науково-дослідницької лабораторії у Центрі
підготовки космонавтів ім. Ю. Гагаріна

Політичний досвід
Член партії «Об’єднання «Самопоміч», депутат Київської міської ради VIIVIII скликань, голова фракції «Об’єднання «Самопоміч» у Київській міській
раді.

Громадська діяльність
Ініціатор та активний учасник багатьох громадських та благодійних
проектів, серед яких головним напрямом є освітнє меценатство.

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.
Праця в дорадчих органах Київської міської ради, робочих та експертних
групах;
4.
Робота з депутатською фракцією.
5.
Проекти рішень.
6.
Пріоритети на 2018 рік.

1. Зв’язок з громадою. Розгляд пропозицій, заяв і скарг
громадян
На території міста Києва працює депутатська приймальня Гусовського С.М.
Адреса приймальні: вул. Басейна 1/2а, другий поверх, кабінет №7. За рік роботи
проведено 14 депутатських прийомів, на яких було прийнято 85 громадян.

На основі отриманої від громадян і громадських організацій інформації, скарг і
пропозицій було направлено: 475 депутатських звернень та 2 депутатських
запити.

Основні резонансні питання,
до вирішення яких долучився Сергій Гусовський:
1.
Зайняв активну позицію щодо створення музею на Поштовій площі
як відділення Музею історії міста Києва, де були б представлені знайдені
археологами в місці розкопу артефакти, замість торгово-розважального
комплексу який там планує побудувати інвестор. Для цього Сергієм
Гусовським разом із командою юристів проведенні зустрічі за участі
представників інвестора, замовника та виконавця робіт. За результатами цих
зустрічей стало зрозуміло, що проектанти ТРЦ бачать на місці майбутнього
комплексу лише окреме приміщення під виставку артефактів, що аж ніяк не
може бути шаною українській культурі та задовольнити культурні потреби
жителів столиці та гостей міста. Результатом напрацювань став проект рішення
«Про забезпечення збереження пам’ятки археології місцевого значення та
розміщення музею на ділянці прибережного міського кварталу Середнього
Києва (ХІ-ХІХст.) на Поштовій площі в місті Києві», який покликаний не лише
вжити заходи для збереження пам’яток археології на Поштовій площі, але й дає
старт на проведення міжнародного конкурсу на найкращу концепцію музею;
2.
Захист інтересів та надання юридичної підтримки мешканцям
Оболоні у зв’язку з будівництвом торгово-розважального центру на перетині
вулиць Героїв Дніпра та Оболонського проспекту в Оболонському районі м.
Києва. Після тотального блокування владою всіх законних спроб вирішити цю
конфліктну ситуацію, забудовник завдав удар у відповідь і почав судитись з
активістами, які виступали проти цієї забудови. Так, наразі в Оболонському
районному суді міста Києва є декілька провадження щодо активістів. Сергій
Гусовський разом із своєю командою забезпечив повну юридичну підтримку
цього процесу.
3.
Підтримує і всебічно захищає інтереси киян у незаконній забудові в
Голосіївському районі «Єнисейська садиба». Зокрема, було проведено декілька
зустрічей з мешканцями, очільниками національної поліції міста Києва,
міськими чиновниками. Наразі командою юристів Сергія Гусовського в суді
оспорюється детальний план території, який в останній момент був прийнятий
для легалізації цієї забудови.
4.
Провів серію зустрічей з активістами, які відстоюють свої права при
забудові на Микільській Слобідці та виступають проти будівництва ЖК
«Сонячна Рів’єра». Вже за авторством Сергія Гусовського підготовлений і

поданий до Київської міської ради проект рішення, який передбачає створення
парку на ділянках можливої подальшої забудови берегів Дніпра.
5.
Ініціював питання надання Замковій горі в Києві статусу парку.
Наразі ця історична місцевість та Андріївський узвіз є ласим шматочком для
забудовників. Оформлення прав на земельну ділянку і закріплення за нею
статусу парку врятує Київ від чергового будівельного «монстра».

Адресна матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення міста
Києва, що фінансується у межах Програми вирішення депутатами Київської
міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих
програм та доручень виборців на 2016-2019 роки, була надана 240
малозабезпеченим особам відповідно до їх звернень. Також, було надано кошти
на вирішення інфраструктурних проблем дошкільних навчальних закладів
Оболонського району, Шевченківського району і проведено закупівлю
обладнання для Київського палацу дітей та юнацтва.

2. Участь у засіданнях Київської міської ради та
засіданнях постійної комісії
Починаючи з 1 грудня 2016 року було проведено 18 пленарних засідань.

Постійна комісія з питань місцевого
регіональних та міжнародних зв’язків

самоврядування,

Рішенням Київської міської ради Сергія Гусовського 1 грудня 2015 року було
призначено до складу постійної комісії з питань місцевого самоврядування,
регіональних та міжнародних зв’язків.
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 був
присутній на 18 засіданнях комісії, взяв безпосередню участь у розгляді питань
порядку денного, що виносились на розгляд комісії у 2017 році. З матеріалами
роботи комісії та всіма протоколами засідань можна ознайомитись на сайті
Київради у відповідному розділі за посиланням 
http://kmr.gov.ua/uk/comisii/26
У рамках роботи комісії Сергій Гусовський:
1.
Підтримував рішення, направленні на розвиток самоврядування в
м. Києві;
2.
Підтримував органи самоорганізації населення в м. Києві;
3.
Долучився до робочої групи та став одним із співавторів проекту рішення
Київської міської ради «Про затвердження Положення про загальні збори
членів територіальної громади за місцем проживання у місті Києві»;
4.
Спільно з колегою по фракції Олегом Макаровим підготував та
зареєстрував проект рішення Київської міської ради, який передбачає створення
та функціонування асоціації органів місцевого самоврядування «Київська
агломерація»;
5.
Спільно з народними депутатами України ініціював законодавчу
ініціативу щодо внесення змін до Закону України «Про столицю України –
місто - герой Київ».

3. Праця в дорадчих органах Київської міської ради,
робочих, експертних групах.
Під час здійснення депутатських повноважень Сергій Гусовський долучався до
доопрацювання системно важливих документів, зокрема він входив до складу
робочої групи, яка займалась актуалізацією «Стратегії розвитку міста Києва на
2025 року». Під час засідань Сергієм Гусовським було подано понад 15 правок
до цього документу, які були підтримані робочою групою.

Як член Постійної комісії з питань місцевого самоврядування, регіональних і
міжнародних зв’язків Сергій Гусовський працює над розробкою нового Статуту
територіальної громади міста Києва разом із представниками Київської міської
державної адміністрації.

Як ініціатор відновлення районних у місті Києві рад увійшов до складу робочої
групи при КМДА по напрацюванню механізмів утворення і функціонування
райрад в місті Києві.

4. Робота з депутатською фракцією.
Координував розробку спільних планів роботи депутатської фракції, Київської
міської та районних партійних організацій, а також громадських організацій
«Об’єднання «Самопоміч».
Провів 38 засідань депутатської фракції, з яких 5 – виїзних засідань.
Брав участь у 3 спільних засіданнях з депутатською фракцією «Об’єднання
«Самопоміч» у Верховній Раді України.

5. Проекти рішень
Зареєстровані проекти рішень:
1.
Проект рішення Київської міської ради «Про забезпечення збереження
пам’ятки археології місцевого значення та розміщення музею на ділянці
прибережного міського кварталу Середньовічного Києва (ХІ-ХІХст.) на
Поштовій площі в місті Києві»;
2.
Проект рішення Київської міської ради №2656 (Про ініціювання
створення місцевої асоціації «Київська агломерація»);
3.
Проект рішення Київської міської ради №2661 (Про затвердження
Положення про загальні збори членів територіальної громади за місцем
проживання у місті Києві);
4.
Проект рішення Київської міської ради №2432 (Про звернення депутатів
Київської міської ради до Президента України та Верховної Ради України щодо
необхідності створення Вищого антикорупційного суду);
5.
Проект рішення Київської міської ради №2433 (Про звернення Київської
міської ради до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо
здійснення державного контролю за відповідністю рішень органів місцевого
самоврядування Конституції України та законам України);
6.
Проект рішення Київської міської ради №1420 (Про здійснення заходів
щодо реалізації місцевої ініціативи № 08/КО-12518 від 27.10.2016 щодо
створення першої черги рекреаційно-спортивного парку відпочинку
загальноміського значення на Микільській Слобідці);
7.
Проект рішення Київської міської ради №1334 (Про недопущення
громадсько-політичної діяльності та політичної агітації в загальноосвітніх
навчальних закладах міста Києва);
8.
Проект рішення Київської міської ради №746 (Про скасування
містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки для завершення
будівництва житлово-офісного комплексу між вул. Микільсько-Слобідською та
просп. Броварським у Дніпровському районі міста Києва від 17.01.2017 р. №
36/17/012/009-17);
9.
Проект рішення Київської міської ради №5123 (Про скасування
містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки для будівництва
торгово-розважального комплексу з підземними торговими та технічними
приміщеннями на перетині Оболонського проспекту та вул. Героїв Дніпра в
Оболонському районі міста Києва від 19.11.2013 р. № 20198/0/12/009-13);
10. Проект рішення Київської міської ради №5122 (Про ініціювання
розірвання Договору про поновлення та внесення змін і доповнень до Договору
оренди земельних ділянок, розташованих на перетині просп. Оболонського та
вул. Героїв Дніпра в Оболонському районі міста Києва № 78-6-00383 від
27.07.2006, зареєстрованого за № 5782 від 08.11.2013).

11. Проект рішення Київської міської ради «Про звернення Київської міської
ради до Верховної ради України, Президента України та Кабінету Міністрів
України про недопущення торгівлі з окупованими територіями ОРДЛО та
визнання Росії – окупантом»;
12. Проект рішення Київської міської ради «Про забезпечення збереження та
раціонального використання прибережних захисних смуг водних об'єктів у
Дніпровському районі міста Києва»;
13. Проект рішення Київської міської ради «Про надання статусу парку
земельній ділянці орієнтовною площею 9.8 га, що розташована в історичній
місцевості - на Замковій горі в Подільському районі м. Києва»;

Прийняті Київрадою рішення:
1.
Рішення №7/3014 (Про надання доручення виконавчому органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо підготовки
проекту рішення Київської міської ради про основні пріоритети бюджету міста
Києва на 2018 рік);
2.
Рішення №787/1791 (Про затвердження Положення про громадський
бюджет міста Києва).

6. Пріоритети на 2018 рік
1.
2.

3.

4.
5.

Продовження розбудови столичної команди «Об’єднання «Самопоміч»;
Підтримка та співпраця з первинними суб’єктами місцевого
самоврядування, а також органами самоорганізації населення (ОСН)
задля розвитку системи місцевого самоврядування в м. Києві;
Контроль за виконанням і забезпеченням втілення прийнятих рішень
Київради в 2017 році, поданих за ініціативи членів команди «Об’єднання
«Самопоміч» Київ;
Пропагування та просвітницька діяльність пов’язана із відновленням
районних рад у місті Києві;
Активна участь в якості уповноваженої особи від Київради у процесі
створення місцевої асоціації «Київська агломерація».

