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Одночасно із навчанням працював викладачем в Ульянівській школі вищої
льотної підготовки.
Являється членом Асоціації підприємств інформаційних технологій
України, в якій разом з іншими учасниками ринку ІТ та споживчої електроніки,
постійне бере участь у робочій групі з удосконалення законодавства у сфері
податкового та митного права.
З 1991 року і до сьогодні Сергій Башлаков працює в ТОВ «МТІ» на посаді
віце-президента.
Є заступником голови депутатської групи «Київська команда» у Київраді.
Безпартійний.

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 та засіданнях постійної
комісії Київської міської ради, до якої обрано депутата.
3. Участь в роботі інших органів Київської міської ради, робочих та
експертних групах, інших органів до яких депутата може бути обрано,
делеговано чи призначено.
Всі напрямки роботи є рівноцінними, тому активна робота депутата на всіх
вказаних ділянках 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 Подільського району, за яким депутата було
закріплено, Сергієм Башлаковим, відразу після набуття повноважень депутата
міської ради, було організовано постійно працюючу громадську приймальню,
через яку за минулий рік виконання депутатських повноважень було проведено
11 депутатських прийомів громадян, індивідуальних та колективних
зустрічей з мешканцями.
Понад 160 громадян завітали до громадської приймальні депутата Київради
Башлакова Сергія зі своїми заявами, скаргами та 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 .
Здійснено:


11 депутатських прийомів громадян, індивідуальних та
колективних зустрічей з мешканцями;



Понад 160 громадян завітали до громадської приймальні
депутата Київради Башлакова Сергія;



1 запит, 2 депутатських запитання, 216 звернень.

На основі отриманої від громадян і громадських організацій інформації, їх
скарг і пропозицій, було направлено 217 депутатських звернень та 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, дотримання національного законодавства

при розміщенні об’єктів зовнішньої реклами та інформаційних вивісок,
незаконного будівництва, у процесах використання бюджетних коштів,
вдосконалення та зміни існуючих правил і процедур.
Використання коштів передбачених бюджетом міста на виконання
передвиборчих програм та доручень виборців, в межах Програми вирішення
депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання
передвиборних

програм

та

доручень

виборців

на

2016-2019

роки,

спрямовувалося депутатом здебільшого на вирішення житлово-комунальних
проблем міста, забезпечення дошкільних освітніх закладів, шкіл та спортивних
клубів, що, на думку депутата, має більш тривалий соціально-економічний
ефект, дозволяє забезпечити покращення інфраструктури міста та благополуччя
населення на тривалу перспективу.
Напрями

використання

коштів

Програми

вирішення

депутатами

Київради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних
програм та доручень виборців (580 250 грн.):
- 120 000,00 грн. придбання мобільного діагностичного комплексу IDIS для
комунального

некомерційного

підприємства

“Ценр

первинної

медико-

санітарної допомоги №1” на вул. Волоській, 47;
- 148 000,00 грн. придбання восьми комп’ютерів для Центральної районної
бібліотеки ім. І. Франка (вул. Кирилівська, 117 - 6 шт.) та для бібліотеки
сімейного читання ім. С. Айні (вул. Олени Теліги, 55 - 2 шт.);
- 80 476, 80 грн. закупівля новорічних подарунків для школи-інтернату №5 та
дитячого садочка №163;
- 99 895,00 грн. поточний ремонт дитячого майданчика поміж житлових
будинків №50А, №50Б та №50В на вул. Вишгородській;
- 131 764,80 грн. поточний ремонт огорожі ДНЗ №163 на вул. Копилівській, 55;

Інформація для запису на депутатський прийом:


адреса громадської приймальні: вул. Волоська, 50/38, офіс №132,
м. Київ (вхід з двору) ;



час проведення депутатських прийомів: 1 та 3 понеділок місяця з
18:00 до 19:00 ;



телефон для довідок: (044) 390 00 16.

2. Участь у засіданнях Київської міської ради та засіданнях постійної
комісії
Починаючи з 1 грудня 2017 року, Київською міською радою VIII скликання
було проведено 36 засідання, в яких брав участь Сергій Башлаков.
На пленарних засіданнях було розглянуто понад 3500 питань порядку денного.
Сергій Башлаков брав активну участь у обговореннях проектів рішень та
вносив свої пропозиції до деяких із них. Здебільшого з питань щодо підтримки
та захисту підприємців, законності проведення будівельних та інших робіт, а
також з інших питань.
Постійна комісія Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва
та регуляторної політики
Для попереднього розгляду питань, що вносяться 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.
Рішенням Київради, Сергія Башлакова було призначено до складу постійної
комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики та обрано заступником голови комісії.
Починаючи з 1 грудня 2017 року до 1 грудня 2018 року, за активної участі
Сергія Башлакова було проведено близько 19 засідань комісії, на яких було
розглянуто приблизно 600 питань. Депутат був присутній практично на всіх
засіданнях комісії, взяв безпосередню участь у розгляді всіх питань порядку
денного, що виносилися на розгляд відповідних засідань комісії у 2018 році. З
матеріалами роботи комісій та всіма протоколами засідань всі охочі можуть
детально ознайомитися на сайті Київради у відповідному розділі.
У роботі комісії Башлаков Сергій став ініціатором практики попереднього
детального і всебічного вивчення питань, що виносяться на розгляд комісії,
виявлення проблемних моментів та невідповідностей законодавству, розгляду і

затвердження проектів, що передбачають виділення бюджетних коштів лише у
разі прозорості їх механізмів та ефективності їх реалізації.
В межах роботи комісії, розглядалися важливі питання щодо регулювання
проведення інвестиційних конкурсів у місті Києві та укладання інвестиційних
договорів, фінансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу та
інші.
За результатами опрацювання проекту рішення Київради «Про розгляд проекту
рішення Київської міської ради «Про затвердження Порядку про проведення
інвестиційних конкурсів у місті Києві», Сергієм Башлаковим на засіданні
комісії було запропоновано внести певні правки до зазначеного проекту
рішення, в частині, що стосується приведення його положень до вимог чинного
законодавства, а також викорінення дискреційних повноважень відповідних
органів КМДА.
За результатами опрацювання внесення змін до рішення Київради «Про
затвердження

Положення

про

фінансово-кредитну

підтримку

суб’єктів

господарювання у місті Києві», Сергій Башлаков вніс пропозиції не наводити
вичерпний перелік напрямків, яким може надаватися фінансово-кредитна
підтримка, залишивши визначену в законодавстві категорію «малий і середній
бізнес» в цілому, оскільки в нинішній економічній ситуації країни неможливо
визначити, який напрямок малого і середнього бізнесу є пріоритетнішим для
міста, будь-який напрямок є важливим та потребує відповідної підтримки. Дані
правки були підтримані.
Також, у зв’язку зі зверненнями юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
– представників малого підприємництва до Сергія Башлакова як депутата і
члена

постійної

комісії

Київської

міської

ради

з

питань

торгівлі,

підприємництва та регуляторної політики із проханням щодо сприяння захисту
порушених прав підприємців, з метою виконання повноважень депутата
Київради як представника громади Києва, Сергієм Башлаковим були висунені
питання стосовно порушення прав підприємців в частині знищення їх приватної
власності на розгляд засідання постійної комісії. В результаті, постійною

комісією було прийнято ряд рішень та направлені доручення відповідним
структурним підрозділам КМДА з приводу як надання пояснень та вирішення
конкретної ситуації заявників, так і загалом було піднято питання щодо
необхідності вироблення єдиної політики стосовно питань розміщення
тимчасових споруд в місті Києві та порядку їх демонтажу із наданням
відповідних доручень.
Сергій Башлаков також ініціював розгляд на засіданні комісії питання щодо
неналежного

демонтажу

та

вдосконалення

шляхів

засобів

пересувної

ефективності

дрібнороздрібної

виконання

своїх

торгівлі
обов’язків

виконавчими органами Київради.
Крім того, депутатом приділялась увага всім іншим питанням, що виносились
на засідання постійної комісії. Зокрема, на засіданні комісії розглядаються
питання,

що

стосуються

таких

сфер:

регуляторна політика

в

сфері

господарської діяльності; торгівля (включаючи питання визначення правил
торгівлі на ринках, створення та діяльності закладів торгівлі; розвиток
підприємництва;

гарантування

прав

і

законних

інтересів

суб'єктів

підприємницької діяльності; функціонування тимчасових споруд на території
м. Києва тощо). На комісії розглядались клопотання, програми, концепції
підтримки підприємництва.
Комісією розглядались звіти керівників комунальних підприємств м. Києва, які
підпорядковані Департаменту промисловості та розвитку підприємництва: КП
«Житній ринок», КП «Бессарабський ринок», КП «Володимирський ринок», КП
«Міський магазин» та інших.
За підсумками розгляду питань приймалися рішення про створення робочих
груп із залученням експертів, з приводу складу і питань відання яких Сергієм
Башлаковим надавались пропозиції, що були підтримані комісією.
За вказаний період, Сергій Башлаков створив та очолив робочу групу при
постійній комісії по врегулюванню питання щодо неправомірного здійснення
підприємницької діяльності в частині підвальних приміщень житлового

будинку за адресою: вул. Кожум’яцька , 16-А. В ході проведення засідань
робочої групи, було вирішено, що необхідно детальніше дослідити дану
ситуацію та направити звернення для отримання об’єктивної інформації щодо
правомірності

здійснення

підприємницької

діяльності

в

будинках

за

наступними адресами: вул. Кожум’яцька, 20Б, вул. Кожум’яцька, 18, вул.
Кожум’яцька 20, вул. Воздвиженська 14, вул. Воздвиженська, 16А, вул.
Воздвиженська 9/19, вул. Воздвиженська 29Б, вул. Воздвиженська, 48.
Були направлені наступні звернення:
- до Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА), Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації, КП «Київтеплоенерго», Головного управління ДСНС
України у м. Києві, Державної архітектурно-будівельної інспекції України,
Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю м.
Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) - щодо проведення перевірки та надання інформації;
- до КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації», Головного управління
Національної поліції в м. Києві - щодо надання інформації.
Оскільки досі не надійшли деякі відповіді на направлені звернення, було
вирішено продовжити роботу робочої групи.
Сергій Башлаков брав активну участь у розгляді проекту рішення «Про розгляд
проекту рішення Київської міської ради «Про деякі питання розміщення
тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи
іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві»,
яким пропонується вирішити такі питання:
- впорядкувати розміщення холодильного та іншого допоміжного обладнання
біля ТС;
- впорядкувати розміщення дебаркадерів на території міста Києва;
- впорядкувати розміщення вейдингових апаратів, банкоматів;

- підвищити в 2 рази розмір пайової участі, яка сплачується за розміщення ТС;
- залучати пайову участь за розміщення холодильного обладнання;
- залучати пайову участь за розміщення вейдингових апаратів та банкоматів;
- залучати пайову участь за розміщення дебаркадерів;
- залучати пайову участь за розміщення ТС на території ринків, за якими
скінчилась дія договорів оренди землі;
- запроваджуються фінансові санкції за порушення власниками ТС умов
договорів пайової участі в частині збільшення площі ТС та здійснення
діяльності за іншим функціональним призначенням;
- передбачається укладання договорів на вивезення відходів;
- посилюється контроль за незаконно розміщеними об’єктами та інші питання.
Також на розгляді постійної комісії перебувають проекти рішень про надання в
оренду, поновлення договорів оренди та внесення змін до діючих договорів
оренди земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
закладів торгівлі. Для прийняття відповідних рішень комісією здійснювались
також і виїзні засідання.
Сергій Башлаков став одним із суб’єктів подання проекту рішення «Про
встановлення обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових в м. Києві». На даний час, зважаючи на
ситуацію в країні, споживання алкоголю та його реалізація в Україні
характеризується високим рівнем, що в результаті призводить до збільшення
негативних наслідків. Саме тому існує нагальна необхідність вжиття заходів,
спрямованих на подолання зазначеної соціальної проблеми. Одним з таких
профілактичних заходів є обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних
напоїв та пива у стаціонарних об’єктах торгівлі, малих архітектурнихформах та
тимчасових спрудах шляхом заборони їх реаліхациї з 23:00 до 10:00 години.
Тому рішенням передбачено суб'єктам господарювання, які зареєстровані в
установленому порядку, та суб'єктам господарювання, які мають ліцензію на
право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, отриману згідно з вимогами
законодавства України, обмежити торгівлю пивом (крім безалкогольного),

алкогольними, слабоалкогольними напоями, винами столовими в м. Києві у
стаціонарних об'єктах торгівлі, малих архітектурних формах та тимчасових
спорудах

торговельного,

побутового,

соціально-культурного

чи

іншого

призначення, окрім закладів ресторанного господарства (кафе, бари, заклади
громадського харчування, ресторани тощо) на території м. Києва шляхом
заборони їх реалізації з 23:00 до 10:00 години.

3. Участь в роботі інших органів Київської міської ради, робочих,
експертних групах, інших органів до яких депутата може бути обрано,
делеговано чи призначено
У зв’язку зі зверненнями юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців –
представників малого підприємництва, Сергій Башлаков як депутат, і член
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики, ініціював розгляд питань щодо незаконного демонтажу
малих архітектурних форм, неналежного невиконання робіт з їх демонтажу та
інших питань. Крім того, Сергій Башлаков бере участь в засіданнях інших
постійних комісій Київради та приймає участь в обговоренні питань, що
виникають, відстоюванні інтересів громади Києва.
Зокрема, до депутата звернулось товариство з обмеженою відповідальністю
«ДІК», яке є власником цілісного майнового комплексу «Дитячий ігровий
комплекс (Тенісні корти на Подолі)», що розташований за адресою: вулиця
Межигірська, 56/63А, у Подільському районі в місті Києві, а також
представники тенісної громадськості міста Києва в особі президента Федерації
тенісу міста Києва, - з проханням не допустити прийняття рішення Київрадою
про ініціювання розірвання договору оренди земельної ділянки, на який
розташований цій спортивний комплекс. Відстоюючи інтереси підприємців,
Сергій Башлаков брав участь у засіданні постійної комісії Київської міської
ради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту.

Рішення Київради, прийняті за ініціативи та/чи подання депутата
Прийняті рішення:
- Київської міської ради №1529/5593 «Про встановлення обмеження
продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних
напоїв, вин столових в м. Києві».
На даний час, зважаючи на ситуацію в країні, споживання алкоголю та його
реалізація в Україні характеризується високим рівнем, що в результаті
призводить до збільшення негативних наслідків. Саме тому існує нагальна
необхідність вжиття заходів, спрямованих на подолання зазначеної соціальної
проблеми. Одним з таких профілактичних заходів є обмеження реалізації
алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об’єктах
торгівлі, малих архітектурних формах та тимчасових спорудах, шляхом
заборони їх реалізації з 23:00 до 10:00 години.
Тому рішенням передбачено суб'єктам господарювання, які зареєстровані в
установленому порядку, та суб'єктам господарювання, які мають ліцензію на
право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, отриману згідно з вимогами
законодавства України, обмежити торгівлю пивом (крім безалкогольного),
алкогольними, слабоалкогольними напоями, винами столовими в м. Києві у
стаціонарних об'єктах торгівлі, малих архітектурних формах та тимчасових
спорудах

торговельного,

побутового,

соціально-культурного

чи

іншого

призначення, окрім закладів ресторанного господарства (кафе, бари, заклади
громадського харчування, ресторани тощо) на території м. Києва шляхом
заборони їх реалізації з 23:00 до 10:00 години.
Зареєстровані проекти рішень:
- Проект рішення Київської міської ради №2756 від 17.11.2017 р. (Про
здійснення закупівель в електронній системі публічних закупівель
ProZorro) за поданням Башлакова С.В. та Руденка О.П.

Прийняття проекту рішення має на меті забезпечити ефективне та прозоре
здійснення

закупівель,

а

також

нормативно

закріпити

використання

електронної системи публічних закупівель ProZorro під час здійснення
одержувачами та розпорядниками бюджетних коштів закупівель товарів, робіт і
послуг, які вони здійснюють за кошти бюджету міста Києва та/або за кошти
комунальних підприємств, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує 3
000 гривень,
Зазначений проект рішення заплановано розглянути на засіданнях постійних
комісій Київради найближчим часом.
Крім того, Сергій Башлаков надавав пропозиції та зауваження до проектів
рішень, що виносились на розгляд постійної комісії Київської міської ради з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, зокрема і до проекту
рішення Київської міської ради «Про розгляд інформації щодо стану підготовки
проекту рішення Київської міської ради «Про затвердження Положення про
фінансово-кредитну підтримку суб’єктів господарювання у місті Києві», а
також напрацьовував та надавав пропозиції та зауваження до інших проектів
рішень, що виносились на пленарні засідання Київради.
Пріоритети на 2019 рік:
Пріоритетними напрямками роботи депутата на 2018 рік залишаться саме
стратегічні питання, що стосуються підвищення інвестиційної привабливості
міста завдяки встановленню чітких «правил гри» із унеможливленням
корупційних ризиків та дерегуляції здійснення підприємництва, спрощення
надання адміністративних послуг та отримання дозволів, а також відновлення
соціально-економічного балансу міста і захисту прав підприємців.
Особлива увага буде приділена питанням аналізу чинних нормативно-правових
актів Київської міської ради, що регулюють різні аспекти здійснення
підприємницької

діяльності

задля

розгляду

можливості

реформування

існуючих процедур та порядків отримання дозволів на ведення господарської

діяльності та приведення їх положень у відповідність до вимог чинного
законодавства України.

