
 

 

 

 

 

 

 

Звіт 

депутата Київської міської ради VIII 

скликання 

члена депутатської групи «Київська 

команда» 

Гусовського Сергія Михайловича 

про виконання депутатських повноважень 

за період 01.12.2017 – 01.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Сергій Гусовський народився 

9 листопада 1966 року в Києві. 

 

Освіта 

Київське вище військове авіаційне 

інженерне училище, 

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 

Депутат Київської міської ради VII- VIII скликань, голова депутатської групи 

«Київська команда» 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 2019 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 10 депутатських прийомів, на яких було прийнято 50 громадян.  

 

 

 

 

 

 

 

На основі отриманої від громадян і громадських організацій інформації, скарг і 

пропозицій було направлено: 864 депутатських звернень та 9 депутатських 

запити. 

  

10 

Прийоми на 

депутатськом

у прийомі 

50 

Мешканців 

відвідали 

депутатський 

прийом 

873  

Депутатських 

звернень/запи

тів з питань 

громадян 

183 

малозабезпечених 

осіб отримали 

матеріальну 

допомогу 



 

 

 

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 стало рішення 

Київської міської ради « Про організаційно – правові заходи щодо збереження 

пам’ятки археології місцевого значення «Ділянка прибережного міського 

кварталу Середньовічного Києва (XI – XIX ст.) на Поштовій площі в місті 

Києві» та музеєфікації об’єктів культурної спадщини» від 21.06.2018 

№964/5028, яке закріпило на рівні міської влади позицію щодо археологічних 

знахідок, а саме необхідність створення там повноцінного музею. Окрім цього, 

було також прийнято рішення Київської міської ради «Про врегулювання 

питань, пов'язаних з припиненням або внесенням змін до інвестиційного 

договору N 050-13/і/124 від 17.04.2013 "Про будівництво об'єкта 

багатофункціонального призначення та комплексного благоустрою скверу на 

Поштовій площі окремою чергою будівництва у складі проекту "Реконструкція 

транспортної розв'язки на Поштовій площі у Подільському районі"» від 

29.11.2018 №225/6276. 

2. Захист інтересів та надання юридичної підтримки мешканцям 

Осокорків у зв’язку з забудовою території існуючої вже зеленої зони. Наразі, 

Дарницький район міста Києва займає перше місце серед усіх районів по 



 

 

щільності житлової забудови, що викликає низку негативних наслідків 

(недостатній рівень соціальної інфраструктури, транспортні проблеми і т.д.). 

Вже декілька років існує конфлікт між мешканцями Дарницького району і 

забудовником, щодо забудови майже 170 га території Осокорків, де фактично 

планується створення ще одного житлового мікрорайону на місці існуючої 

зеленої зони. З огляду на значний суспільний резонанс і вже відкрите 

протистояння між активними членами громади Дарницького району та 

представниками забудовника, на пленарному засіданні Київської міської ради 

було прийнято рішення «Про розірвання договорів оренди земельних ділянок 

для забудови об'єктами житлового і соціально-побутового призначення у ж/м 

Осокорки-Центральні (1, 2, 3, 4, 5, 6 мікрорайони) у Дарницькому районі м. 

Києва від 08.09.2005 N 63-6-00282, N 63-6-00286, N 63-6-00285, N 63-6-00284, N 

63-6-00283» від 06.12.2018 №234/6285, яке було розроблено за ініціативи Сергія 

Гусовського. 

3. Провів успішну адвокаційну компанію щодо неефективної та 

подекуди небезпечної обрізки та кронування дерев в місті Києві. За останні 3 

роки в Києві просто на очах зменшується кількість зелених насаджень. І зараз 

мова не йде про видалення дерев і кущів у зв’язку із забудовою або 

аварійністю. Зменшення кількості дерев відбувається ще внаслідок їх 

неналежного догляду. Так, наразі при уражені гілок дерева омелою чи 

виявленні сухих чи аварійних гілок, відбувається так зване омолоджувальне 

обрізання дерев (ще є санітарне та формувальне обрізання). Зазвичай, 

працівники Київзеленбуду, районних УЗНів чи Керуючої компанії не дуже 

переймаються через те, яким чином здійснити правильно обрізку дерев, щоб 

дерево не постраждало і в подальшому почало відновлюватись. Дереву просто 

обрізають всю крону, залишаючи лише стовбур, який виглядає як величезний 

«олівець». При цьому ніхто не переймається тим питанням, що деякі дерева 

взагалі не можна так обрізати; також дерева не можна обрізати при мінусовій 

температурі повітря (що зовсім не турбує наших «озеленювачів» які 

здійснюють обрізку вже в січні); забороняється здійснення обрізки в не 



 

 

вегетаційний період та під час активного сокоруху; майже не здійснюється 

обробка ран після обрізки, через що ріст дерев припиняється, а деякі дерева 

гинуть одразу, або в наступні декілька років, а більш витривалі породи дерев 

вкриваються великою кількістю пагонів, що відростають від центрального 

стовбура вгору під гострим кутом, що зумовлює не тільки псування самої 

форми крони, нерівномірне розташування гілок, але й їхнє виламування 

впродовж наступних років. Результатом цієї роботи стало прийняття Київською 

міською радою рішення «Про деякі питання утримання зелених насаджень в 

місті Києві» від 20.12.2018 року. 

4. Ініціював питання створення та запровадження прозорого  

публічного механізму формування та прийняття бюджету міста Києва, яке має 

назву «Бюджетний регламент». В Київраді за основу в першому читанні, 

прийнятий перший в історії Київради «Бюджетний регламент». 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

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 183 

малозабезпеченим особам відповідно до їх звернень. Також, було надано кошти 

на вирішення інфраструктурних проблем дошкільних навчальних закладів 

Оболонського району і Деснянського району. 

 

 

 

  

350 

230 

Депутатський фонд 2018  

Закупівля меблів та інвентраю для шкіл та дитячих садочків, тис. грн 

Допомога малозабезпеченим верствам населення, тис. грн 

Напрями використання коштів Програми вирішення 

депутатами Київради соціально-економічних проблем, 

виконання передвиборчих програм та доручень виборців 



 

 

2. Участь у засіданнях Київської міської ради та засіданнях постійної 

комісії 

Починаючи з 1 грудня 2017 року було проведено 18 пленарних засідань. 

Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, регіональних та 

міжнародних зв’язків 

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 25 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. 

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»; 
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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 групою. 

Координував розробку спільних планів роботи депутатської групи  «Київська 

команда».  

 

Провів 22 засідання депутатської групи. 

 

  



 

 

5. Проекти рішень 

Зареєстровані проекти рішень: 

1. Проект рішення Київської міської ради №4292 (Про внесення змін до 

Положення про загальні збори членів територіальної громади за місцем 

проживання у місті Києві); 

2. Проект рішення Київської міської ради №3806 (Про деякі питання 

утримання зелених насаджень у місті Києві); 

3. Проект рішення Київської міської ради №2266 (Про створення парку 

відпочинку «Осокорки» у Дарницькому районі міста Києва); 

4. Проект рішення Київської міської ради №1653 (Про відмову Державному 

територіально-галузевому об’єднанню «Південно-Західна залізниця» у 

поновленні договору оренди земельної ділянки від 21.12.2007 року № 79-6-0054 

та надання земельній ділянці площею 0,2415 га на вул. Саксаганського, 73 у 

Голосіївському районі м. Києва статусу скверу); 

5. Проект рішення Київської міської ради №809 (Про збереження пам’яток 

архітектури та містобудування місцевого значення в місті Києві); 

6. Проект рішення Київської міської ради №3182 (Про звернення депутатів 

Київської міської ради до Президента України та Верховної Ради України щодо 

забезпечення та гарантування незалежності Національного антикорупційного 

бюро України); 

7. Проект рішення Київської міської ради №2661 (Про затвердження 

Положення про загальні збори членів територіальної громади за місцем 

проживання у місті Києві). 

 

Прийняті Київрадою рішення: 

1. Рішення №831/4895 (Про звернення Київської міської ради до Верховної 

Ради України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства 

про охорону культурної спадщини); 



 

 

2. Рішення №836/4900 (Про Порядок доступу до пленарних засідань сесій 

Київської міської ради); 

3. Рішення №4/4068 (Про розірвання договору оренди земельних ділянок 

від 31 січня 2004 року, зареєстрованого за № 85-6-00097 (редакції Угоди про 

поновлення та внесення змін до Договору оренди земельних ділянок від 15 

травня 2014 року, зареєстрованої за № 75); 

4. Рішення №494/4558 (Про затвердження Положення про загальні збори 

членів територіальної громади за місцем проживання у місті Києві); 

5. Рішення №482/4546 (Про забезпечення збереження пам’ятки археології 

місцевого значення та розміщення музею на ділянці прибережного міського 

кварталу Середньовічного Києва (ХІ-ХІХ ст.) на Поштовій площі в місті Києві); 

6. Рішення №1045/4052 (Про ініціювання створення місцевої асоціації 

"Київська агломерація"); 

7. Рішення №1368/5432 (Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 07 липня 2016 року № 579/579 «Про Регламент Київської міської 

ради»); 

8. Рішення №1773/5837 (Про припинення інвестиційного договору № 050-

13/і/124 від 17.04.2013 року «Про будівництво об’єкта багатофункціонального 

призначення та комплексного благоустрою скверу на Поштовій площі окремою 

чергою будівництва у складі проекту «Реконструкція транспортної розв’язки на 

Поштовій площі у Подільському районі»); 

9. Рішення №964/5028 (Про організаційно-правові заходи щодо збереження 

пам'ятки археології місцевого значення "Ділянка прибережного міського 

кварталу Середньовічного Києва (ХI-XIX ст.) на Поштовій площі в місті Києві" 

та музеєфікації об'єктів культурної спадщини); 

10. Рішення №1803/5867 (Про запровадження електронного врядування (e-

governance) у сфері оренди комунального майна міста Києва); 

11. Рішення №1742/5806 (Про затвердження Порядку ревіталізації 

дошкільних навчальних закладів і закладів позашкільної освіти комунальної 

власності територіальної громади міста Києва); 



 

 

12. Рішення №436/4500 (Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 22.12.2016 № 787/1791 "Про затвердження Положення про 

громадський бюджет міста Києва"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

6. Пріоритети на 2019 рік 

 

1. Продовження розбудови «Київської команди»; 

2. Підтримка та співпраця з первинними суб’єктами місцевого 

самоврядування, а також органами самоорганізації населення (ОСН) 

задля розвитку системи місцевого самоврядування в м. Києві; 

3. Контроль за виконанням і забезпеченням втілення прийнятих рішень 

Київради в 2018 році, поданих за ініціативи членів команди «Київська 

команда»; 

4. Пропагування та просвітницька діяльність пов’язана із відновленням 

районних рад у місті Києві; 

5. Активна участь в якості уповноваженої особи від Київради у процесі 

створення місцевої асоціації «Київська агломерація»; 

6. Адвокація питання запровадження «Бюджетного регламенту» в столиці. 

 


