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

Пинзеник Олесі Олександрівни
про виконання депутатських повноважень
за період 01.12.2016 – 01.12.2017

 леся Пинзеник народилася 31 липня 1977 року в м. Іршава,
О
Закарпатської обл. В м. Києві проживає з
1994 року. У 1998 році стала магістром
політології, у 2000 році бакалавром
економіки у Національному університеті
«Києво-Могилянська
Академія».
З
1998-2002 рр. - працювала в проектах
сільського
господарства,
що
підтримуються
Міжнародним
агентством з міжнародного розвитку
(USAID), з 2002-2005 рр. - працювала в
міжнародній
аудиторській компанії
KPMG-Україна, 2005-2006 рр. - працювала
у KPMG LLP (США, Нью-Йорк),
2007-2012 рр. працювала в компанії
«Меріт Інвест». А з 2012 року і дотепер
працює у компанії ДП «1, Інк-Україна» на
посаді керівника відділу фінансового
звітування та бюджетування.
На виборах до Київської міської ради висувалась по виборчому списку
політичної партії «Об’єднання «Самопоміч». Наразі є членом депутатської
фракції «Об’єднання «Самопоміч» у Київраді, членом Постійної комісії
Київської міської ради з питань екологічної політики, а також головою
Тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки
законності розташування існуючих будинків, будівель, споруд, інженерних
мереж та комунікацій, малих архітектурних форм, а також перевірки
порядку передачі/надання земельних ділянок, що знаходяться на території
Труханового острова, у власність/користування на відповідність вимогам
чинного законодавства.

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. Участь у засіданнях Київської міської ради, засіданнях постійної
комісії, до якої обрано депутата, та головування у тимчасовій контрольній
комісії;
3. Участь в роботі інших органів Київської міської ради, робочих,
експертних групах, інших органах, до яких депутата обрано, делеговано чи
призначено.
Всі напрямки роботи є однаково важливими і тому активна робота
депутата щодо вказаних напрямків 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 Голосіївського району, за яким депутата
було закріплено відповідно до внутрішнього розподілу «Об’єднання
«Самопоміч», Олесею Пинзеник, відразу після набуття повноважень депутата
міської ради, було організовано постійно працюючу громадську приймальню,
через яку за рік виконання депутатських повноважень було проведено 24
прийоми громадян, індивідуальних та колективних зустрічей з мешканцями.
Понад 170 громадян завітали на прийом із своїми заявами, скаргами і
пропозиціями, що були розглянуті і опрацьовані в межах повноважень
депутата.
Крім того, постійно надавалися юридичні консультації та допомога у
вирішенні проблем киян в ході юридичних прийомів.
На основі отриманої від громадян і громадських організацій інформації,
їх скарг і пропозицій, а також діяльності тимчасової контрольної комісії, які
очолює депутат, було направлено близько 390 депутатських звернень та 7
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 та отримання необхідної
інформації.
Адресна матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення
міста Києва, що фінансується у межах Програми вирішення депутатами
Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання
передвиборних програм та доручень виборців на 2017, була надана понад
170 особам відповідно до їх звернень. При цьому, використання коштів,
передбачених бюджетом міста на виконання передвиборчих програм та
доручень виборців спрямовувалося депутатом здебільшого на вирішення
інфраструктурних проблем та забезпечення дошкільних освітніх закладів, що,
на думку депутата, має більш тривалий соціально-економічний ефект, дозволяє
отримати певний позитив для інфраструктури міста на тривалу перспективу.
понад 170
осіб отримали матеріальну допомогу
24
прийоми та зустрічі з громадою
понад 170

мешканців відвідали
депутатський прийом
390
депутатських звернень з питань громади
7
депутатських запитів з питань громади
Напрями використання коштів Програми вирішення депутатами
Київради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних
програм та доручень виборців
550 тис. грн*
160 289,10 грн.
допомога малозабезпеченим особам
389 710,90 грн.
закупівля товарно-матерiальних цiнностей для шкiл та садочкiв садочків
* Залишок коштів станом на 30.11.2017 відсутній

Інформація для запису на депутатський прийом
адреса громадської приймальні: м. Київ, вул. Терещенківська, 11,
оф. 24
години проведення депутатських прийомів: 1-й та 3-й понеділок
місяця, 10:30-12:30
телефон для довідок: (044) 338 58 78

2. Участь у засіданнях Київської міської ради, засіданнях постійної комісії
та тимчасової контрольної комісії
засідання Київради
95 % присутність
2.1 Постійна комісія Київської міської ради з питань екологічної
політики
Рішенням Київради, Олесю Пинзеник було призначено до складу
постійної комісії з питань екологічної політики.
Для попереднього розгляду питань, що виносяться на розгляд Київради,
розробки проектів рішень, здійснення контролю за виконанням рішень
Київради й актів КМДА, у Київраді функціонують постійно діючі комісії,
кожна з яких має своє галузеве спрямування. У 2017 році за активної участі
Олесі Пинзеник було проведено 21 засідання комісії. Депутат взяла
безпосередню участь у розгляді питань порядку денного, що виносилися на
розгляд комісії у 2017 році. З матеріалами роботи комісій та всіма протоколами
засідань всі охочі можуть детально ознайомитися на сайті Київради у
відповідному розділі http://kmr.gov.ua/uk/comisii/24/zasidannya
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розглянутих проектів рішень Київради,
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95 % присутність
2.2 Тимчасова контрольна комісія Київської міської ради з питань
перевірки законності розташування існуючих будинків, будівель, споруд,
інженерних мереж та комунікацій, малих архітектурних форм, а також
перевірки порядку передачі/надання земельних ділянок, що знаходяться на
території Труханового острова, у власність/користування на відповідність
вимогам чинного законодавства
Олесю Олександрівну було обрано Головою Тимчасової контрольної
комісії Київської міської ради з питань перевірки законності розташування
існуючих будинків, будівель, споруд, інженерних мереж та комунікацій, малих
архітектурних форм, а також перевірки порядку передачі/надання земельних
ділянок, що знаходяться на території Труханового острова, у
власність/користування на відповідність вимогам чинного законодавства ( далі
– ТКК).

Результати діяльності комісії є дуже важливими, адже Труханів острів –
унікальна тереторіальна одиниця міста столиці, яку ще називають «легенями»
Києва. На ньому розташовуються чисельні зелені насадження, які потребують
здійснення заходів по охороні навколишнього середовища.
Наразі ТКК було ініційовано розробку 2-х проектів рішень Київради, а
саме: 1) про встановлення прибережно-захисних смуг на території Труханового
острова (Протокол № 4 від 29.06.2017); 2) про оголошення ландшафтного
заказника місцевого значення «Труханів острів» (Протокол № 9 від 17.11.2017).
У процесі діяльності ТКК також було направлено декілька звернень до
Генеральної прокуратури України щодо: 1) перевірки законності отримання
права власності на нежитлове приміщення (їдальня) ТОВ «БФ «ОККО»
(Протокол № 3 від 15.06.2017); 2) перевірки використання земельної ділянки,
переданої у користування корпорації «ЕЙ.ПІ.Файненсінг, ІНК.», за цільовим
призначенням (Протокол № 10 від 27.11.2017).
Крім того, ТКК було надано протокольне доручення Департаменту
міського благоустрою та природного середовища щодо демонтажу незаконно
встановлених тимчасових будівель та споруд на території Труханового острова
(Протокол № 4 від 29.06.2017).
Також, варто зазначити, що відповідно до Протоколу № 3 від 15.06.2017
ТКК було рекомендовано відправити на доопрацювання проект рішення
Київської міської ради «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок відкритому акціонерному
товариству «Київенергоремонт» на Парковій дорозі, 12 у Дніпровському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування існуючих будинків та споруд
відпочинку» та виключити з даного проекту земельну ділянку, де розміщений
тенісний корт.
У свою чергу, ТКК було доручено Департаменту внутрішнього контролю
та аудиту провести перевірку господарської діяльності КП «Спортивний
комплекс» на відповідність нормам чинного законодавства (Протокол № 9
від 17.11.2017), а Державній екологічній інспекції у м. Києві, Управлінню
екології та охорони природних ресурсів, КО «Київзеленбуд» - перевірити
законність, раціональність та невиснажливе використання зелених насаджень
на території Труханового острова (Протокол № 5 від 20.07.2017).
Між іншим, на засіданнях ТКК було прийнято рішення про включення
бюджетних запитів стосовно реконструкції медпункту та ремонту туалетів на
території Труханового острова до пропозицій проекту бюджету м. Києва на
2018 рік (Протокол № 5 від 20.07.2017) та збільшення кількості патрулів на
Трухановому острові (Протокол № 5 від 20.07.2017).
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Засідань комісії

100 % присутність

Рішення Київради, прийняті за ініціативи та/чи подання депутата
1. Рішення № 47/3054 (Про створення охоронних зон навколо гнізд рідкісних
видів птахів, занесених до Червоної книги України);
2. Проект рішення Київської міської ради № 1386 (Про деякі заходи щодо
організації функціонування дитячої кімнати для тимчасового перебування
дітей в адміністративному будинку Київської міської ради);
3. Проект рішення Київської міської ради № 1022 (Про припинення розміщення
заїжджих пересувних цирків шапіто з тваринами на території міста Києва ).

Зареєстровані проекти рішень
1. Проект рішення Київської міської ради № (ПЗС в межах Труханового
острова);
2. Проект рішення Київської міської ради № 2937 (Про ініціювання викупу
земельної ділянки 8000000000:79:017:018к для суспільних потреб шляхом
укладення договору міни між Київською міською радою та товариством з
обмеженою відповідальністю «ІСТІЛ ХОЛДІНГ»);
3. Проект рішення Київської міської ради № (Про оголошення ландшафтного
заказника місцевого значення «Труханів острів»).

Пріоритети на 2018 рік
Наразі, очевидно, що пріоритетними напрямками роботи депутата на
2018 рік залишаться саме стратегічні питання організації роботи Київради,
КМДА, а також системні питання розвитку міського господарства і захисту
прав громади. Зокрема, варто виокремити такі напрями, як:
1. Сприяння розвитку громадянського суспільства шляхом підтримки зв’язку із
громадою та розвитку громадських ініціатив;
2. Законодавчі ініціативи в екологічній сфері;
3. Забезпечення роботи Тимчасової контрольної комісії та надання звіту про її
діяльність;
4. Захист прав та інтересів членів територіальної громади міста Києва, зокрема
у сфері незаконного будівництва;
5. Сприяння розвитку «зеленої» інфраструктури міста Києва та захисту
тваринного світу;
6. Сприяння оновленню та енергоефективній модернізації житлового фонду
міста Києва;
7. Впровадження гуманної педагогіки в особистісний розвиток дітей;
національно-патріотичне виховання молоді.
8. Вдосконалення механізмів розробки, затвердження та виконання міських
цільових програм;
9. Підвищення ролі органів місцевого самоврядування в столиці.

