
 

 

 

 

ЗВІТ 
депутата Київради VIII скликання 

члена фракції «Об’єднання «Самопоміч» 

Марченка Романа Вікторовича 

про виконання депутатських повноважень 

за період 01.12.2015 - 01.12.2016 
 



 

Роман Марченко народився 19 грудня 1975 року 

в місті Києві. У 1998 році закінчив Інститут 

міжнародних відносин Київського національного 

університету ім. Тараса Шевченка, 

спеціалізація – міжнародне право (магістр 

міжнародного права).  

З 1997р. по сьогодні – партнер юридичної фірми 

«Ілляшев та Партнери» 

На виборах до Київської міської ради висувався 

по виборчому округу №19 Дарницького району 

міста Києва політичної партії «Об’єднання 

«Самопоміч». Наразі є членом депутатської 

фракції «Об’єднання «Самопоміч» у Київраді. 

Безпартійний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вступ 

Бути депутатом Київської міської ради, незважаючи на те, що робота 
здійснюється на громадських засадах – дуже велика відповідальність. Окрім 
участі у засіданнях Київської міської ради та засіданнях постійної комісії, до якої 
обрано депутата, участі в роботі інших органів Київської міської ради, робочих, 
експертних групах, інших органів до яких депутата може бути обрано, делеговано 
чи призначено, перш за все - це робота з громадою, адже відповідно до 
Конституції України єдиним джерелом влади в Україні є народ.  

Напрями роботи: 

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

2. Участь 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, інших органів до яких депутата може бути обрано, делеговано чи 
призначено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 Дарницького району, Романом Марченком, 

відразу після набуття повноважень депутата міської ради, було організовано 

постійно працюючу громадську приймальню, через яку за рік виконання 

депутатських повноважень було проведено 33 прийоми громадян, індивідуальних 

та колективних зустрічей з мешканцями. Понад 120 громадян завітали на прийом 

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 604 депутатських звернень та запитів, 

адресованих до структурних підрозділів КМДА, районних у місті Києві 

державних адміністрацій, комунальних підприємств, установ та організацій, 

контролюючих органів.  

 

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 2016-2019 роки, була надана 57 особам відповідно до їх 
звернень. При цьому, використання коштів передбачених бюджетом міста на 
виконання передвиборчих програм та доручень виборців спрямовувалося 
депутатом здебільше на вирішення проблем 19 виборчого округу Дарницького 
району міста Києва. 

 

 



Напрями використання коштів Програми 

вирішення депутатами Київради соціально-

економічних проблем, виконання 

передвиборних програм та доручень виборців 

500 тис. грн 

110, 533 тис. грн 
допомога малозабезпеченим особам 

 

 

123,050 тис. грн 
Витрати на заміну поштових  

скриньок та облаштування  

дитячих майданчиків 

 

 

266,414 тис. грн 
облаштування спортивних 

майданчиків, закупівля 

обладнання, меблів та інвентарю для 

шкіл та дитячих садочків 

         

 

 

 

 



2. Участь у засіданнях Київської міської ради 

та засіданнях постійної комісії 

 

Починаючи з 1 грудня 2015 року, з дати установчого засідання Київської 

міської ради VШ скликання було проведено 30 засідань, на яких було 

розглянуто понад 3500 питань порядку денного. 

 

Постійна комісія Київської міської ради з питань містобудування, 

архітектури та землекористування. 

Рішенням Київради, Романа Марченка було призначено до складу 

Постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування та 

обрано її Першим заступником голови. 

З часу початку роботи Київради VШ скликання за активної участі Романа 

Марченко було проведено 34 засідання комісії. 

За час роботи Постійної комісії з питань містобудування, архітектури та 

землекористування було підтримано понад 3500 питань.  

З них близько 700 відправлено на розгляд сесії Київської міської ради та 75 

відкладено до прийняття ДПТ. 

Основними напрямами роботи Романа Марченка як Першого заступника 

голови Постійної комісії було опрацювання таких питань як:  

розгляд петицій, що стосуються використання земельних ділянок комунальної 

власності, розгляд проектів рішень, що стосуються земельних питань та питань 

містобудування, надання статусу скверу земельним ділянкам, розгляд 

кадастрових справ щодо приватизації землі; надання/передачі земельних ділянок 

у користування, надання дозволів, затвердження проектів землеустрою, 

розірвання договорів оренди, відмови або поновлення договорів оренди, поділ 

земельних ділянок, зміни цільового призначення, попередній розгляд детальних 

планів територій, розгляд листів, звернень, клопотань, правових висновків. 

Основне завдання в роботі постійної комісії полягає у досконалому 

вивченні матеріалів, аналізі, вирішенні складних питань та забезпеченні 

ефективного, законного, прозорого механізму управління у сфері 

містобудування, архітектури та землекористування. 

Кількість прийнятих рішень вказує на великий обсяг роботи, який був 

здійснений членами постійної комісії. Тим самим, відсоток неприйнятих рішень 

засвідчує, що завданням членів комісіє є відстоювання справедливих рішень, що 

відповідатимуть положенням чинного законодавства на не суперечитимуть 

закріпленим нормам та стандартам. 



Робота спрямована на повне виключення будь-якого незаконного впливу та 

лобіювання у прийнятті того чи іншого рішення.  

Для вирішення суперечливих питань та уникнення гальмування роботи 

Київської міської ради члени Постійної комісії утворюють робочі групи, що 

беруть на себе зобов’язання досконало опрацювати питання та дійти єдиного 

законного висновку при розгляді питання. Створення робочих груп є величезним 

інструментом зупинення протиправних дій осіб. 

 

3. Участь в роботі інших органів Київської 

міської ради, робочих, експертних групах, 

інших органів до яких депутата може бути 

обрано, делеговано чи призначено 

 
Роман Марченко головував на засіданняx робочих груп з розгляду 

проекту рішення «Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 

25.09.2007 №2636, укладеного між Київською міською радою та товариством з 

обмеженою відповідальністю «Центр сприяння підприємництву», та надання 

земельній ділянці статусу скверу» за поданням депутата Київської міської ради 

Товмасяна В.Р та «Про погодження документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунального підприємства Міжнародний аеропорт «Київ» для 

експлуатації та обслуговування виробничо-господарських будівель та 

інженерних споруд в аеропорту «Київ» (Жуляни) у Солом'янському районі м. 

Києва (А-21471)». 

 

Роман Марченко був членом робочих груп: 

 

 Щодо порушення благоустрою та засипки в нічний час озера Срібний кіл 

уздовж вулиці Срібнокільської Дарницького района міста Києва. 

 Щодо введення мораторію на забудову території, прилеглої до меж 

національного парку Голосіївський. 

 Щодо проблемної ситуації, що склалася навколо земельних ділянок 

обслуговуючого кооперативу «Садово-дачний» кооператив «Орхідея-3» у мкр. 

Осокорки у Дарницькому районі м. Києва 

 Стосовно питання оформлення права користування земельними ділянками 

на перетині просп. Ватутіна та вул. Бальзака та вул. Вершигори, 5, на просп. 

Ватутіна (район Московського мосту, урочище Чорторий), вул. Воскресеньська, 

2-А, вул. Микільсько-Слобідська, 6/2, вул. Райдужна, 25 та вул. Панельна, 2 



 Щодо поновлення договору оренди земельної ділянки ТОВ «НАВАРА-К» 

для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу 

навул. Борисоглібській, 67 у Дарницькому районі 

 Щодо надання в довгострокову оренду ТОВ “КНЯЖИЙ ЗАТОН” земельної 

ділянки по вул. Дніпровська набережна, 18 для будівництва житлового 

комплексу; 

 Щодо розгляду Проекту рішення «Про зміну виду використання земельної 

ділянки ТОВ «МЕЛВІКС» для будівництва, експлуатації та обслуговування 

громадського, торговельно-офісного, житлового, готельного комплексу з 

підземним та наземним паркінгом та для благоустрою ландшафтної зони на 

перетині вул. Борщагівської та просп. Повітрофлотського у Шевченківському 

районі м. Києва; 

 Розгляд петиції №1749 щодо введення мораторію на забудову території, 

прилеглої до меж Національного парку «Голосіївський». 

 Щодо вирішення питань приватизації громадянами земельних ділянок в 

мікрорайоні «Бортничі» (9 кадастрових справ) та на Осокорках (2 кадастрові 

справи) у Дарницькому районі м. Києва. 

 Щодо скасування рішення Київської міської ради №579/579 щодо передачі 

ПАТ Холдингова компанія «Київміськбуд» земельної ділянки на вул. 

Святошинський у Святошинському районі міста Києва, а також скасування 

договору оренди землі 

 Щодо питань підготовки та внесення на розгляд Київської міської ради 

місцевої ініціативи про зміну ДПТ в районі Тепловозної, Здолбунівської, 

Драгоманова у Дарницькому районі м. Києва від 07.07.2015 

 Про поновлення договору оренди земельних ділянок ТОВ «Торговий дім 

«Оріон-Експорт» для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового 

комплексу з торговим центром і вбудованими приміщеннями офісного та 

соціально-побутового призначення, з підземним паркінгом у 4-му мікрорайоні 

житлового масиву Позняки у Дарницькому районі міста Києва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рішення Київради, подані за ініціативи та/ чи 

подання депутата 

 

1. Проект рішення Київської міської ради №4052 (Про створення парку 

відпочинку на земельній ділянці орієнтовною площею 7,54 га, що 

розташована між проспектом Миколи Бажана та вулицею Срібнокільська 

навколо озера Срібний кіл у Дарницькому районі м. Києва) 

2. Проект рішення Київської міської ради №3790 (Про внесення змін до 

Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого 

рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9 )  

3. Проект рішення Київської міської ради №493 (Про скасування рішення 

Київської міської ради від 24.09.2015 №1909 "Про розірвання договору 

оренди земельної ділянки площею 0,9289 га на вул. Глибочицькій, 5 у 

Шевченківському районі м. Києва, укладеного між Київською міською 

радою та Релігійним Управлінням Церкви Ісуса Христа Святих Останніх 

Днів в Україні №91-6-00490 від 26.09.2005" та внесення змін до договору 

оренди земельної ділянки ) 

4. Про надання статусу скверу земельній ділянці біля будинку N 2Б по вул. 

Княжий Затон у Дарницькому районі міста Києва. 


