
 

 
 

 

 

 

 

ЗВІТ 

депутата Київради VIII скликання 

члена фракції «Об’єднання «Самопоміч» 

Богатова Костянтина Володимировича 

про виконання депутатських повноважень за 

період 01.12.2015 - 01.12.2016 

 
 

  



 

Богатов Костянтин 

Володимирович 

Дата народження: 30.10.1971 

Фракція: Депутатська фракція 

«Об’єднання «Самопоміч». 

Член постійної комісії Київської 

міської ради з питань житлово-

комунального господарства та 

паливно-енергетичного комплексу  

 

Брав активну участь в засіданнях 

комісії ЖКГ та ПЕК щодо питань 

реалізації програм 

енергоефективності, підтримки 

ОСББ, боротьби з монопольним 

становищем ПАТ «Київенерго»  та 

ін. Відстоював думку громадськості 

при розробці та прийнятті ДПТ Оболоні.  

Підтримав ініціативу відродження історичної річки Почайна. Займався 

благоустроєм та покращенням екологічної ситуації в Оболонському районі, а 

саме: створенням нових скверів, парків та розпочав боротьбу проти 

екологічно-шкідливої діяльності асфальтного заводу КП «Автодорсервіс». 

Провів понад 60 зустрічей з мешканцями Оболонського району та 

організував Круглий стіл з головами ОСББ. 

 

Основними напрямками роботи є: 

1. Житлово-комунальне господарювання 

2. Екологія 

3. Антикорупція 

 

Співпраця з експертним середовищем та участь в ініціативах пов’язаних з 

профільною діяльністю постійної комісії та проблемами Оболонського 

району: 

 прописав і разом з колегами проводив прийняття системи контролю і 

звітності в програмі ЖКГ. В цій системі буде введено оцінку роботи по 

програмі; 

 подав близько 30-ти зауважень до програми соціального житла; 

 ретельна перевірка усіх матеріалів та рішень, що надходили на комісію; 

 сприяв зміщенню пріоритетів в роботі комісії в сторону підтримки 

ОСББ та стимуляції енергозбереження; 

 брав участь з робочих групах в рамках комісії, що стосувались: 

котельної на «Чайці», ліфтів в Оболонському районі, сміттєвого 

полігону в Підгірцях, договорів з Київенерго, Держенергоефективності. 



 член робочих груп в рамках інших підрозділі КМР: з питань 

асфальтного заводу, підготовки Регламенту, з питань земельної ділянки 

дитячої парусної спортивної школи в Оболонському районі. 

 
Проект рішення Київської міської ради: 

Проект рішення Київської міської ради №4824 (Про створення парку 

відпочинку "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  

 

Рішення Київської міської ради: 

Рішення Київської міської ради №345/1349 (Про надання статусу скверу 

земельній ділянці, що розташована на просп. Героїв Сталінграду, 2-Д в 

Оболонському районі м. Києва) 

 


