
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт  
депутата Київської міської ради VIII скликання 

 члена фракції «Об’єднання «Самопоміч»  
Харчука Сергія Васильовича 

про виконання депутатських повноважень  

за період 01.12.2016 – 01.12.2017 
 

 

  
  

 



 

Сергій Харчук народився 11    
лютого 1962 року у місті Києві.      
Закінчив НТТУ «КПІ» за    
спеціальністю «технічна  
кібернетика». Громадський  
активіст. Організатор багатьох   
культурних та соціальних проектів.    
Засновник міжнародного музичного   
фестивалю «Славське-Рок»,  
наймасовіших аматорських  
велоперегонів «Київська Сотка»,   
інших масових спортивних подій та     
фестивалів. Голова спостережної   
ради благодійного фонду «Центр    
Допомоги». Керуючий співзасновник   
Українського Гірськолижного Клубу. 

На виборах до Київської міської ради висувався по виборчому списку          
політичної партії «Об’єднання «Самопоміч». Наразі є членом депутатської        
фракції «Об’єднання «Самопоміч» у Київраді.  

 

  

 



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 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.  

Всі напрямки роботи є однаково важливими і 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 у Святошинському районі, за яким депутата           
було закріплено відповідно до внутрішнього розподілу «Об’єднання       
«Самопоміч», Сергієм Харчуком, відразу після набуття повноважень депутата        
міської ради, було організовано постійно працюючу громадську приймальню,        
через яку за даний період виконання депутатських повноважень було проведено          
45 прийомів громадян, індивідуальних та колективних зустрічей з мешканцями.  

35 громадян було прийнято на особистому депутатському прийомі, а         
також 293 громадян завітали на прийом до юридичної приймальні зі 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 203 депутатських звернення та 5 запитів,            
адресованих до структурних підрозділів КМДА, районних у місті Києві         
державних адміністрацій, комунальних підприємств, установ та організацій, з        
питань щодо: усунення недоліків у міському містобудуванні, надання киянам         
якісних комунальних послуг, утворення ОСББ, утримання в належному стані         
об’єктів житлового фонду та благоустрою, ефективного використання       
бюджетних коштів, вдосконалення та зміни існуючих правил і процедур. Було          
здійснено 2 виступи у сесійні залі. 

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          
225 особам відповідно до їх звернень. Також, використання коштів         
передбачених бюджетом міста на виконання передвиборчих програм та        
доручень виборців спрямовувалося депутатом також на вирішення       
інфраструктурних проблем та забезпечення дошкільних освітніх закладів, що,        
на думку депутата, дозволяє отримати певний позитив для інфраструктури         
міста на тривалу перспективу.  

 

 

 

 



Напрями використання коштів Програми вирішення депутатами 
Київради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних 

програм та доручень виборців 

Загальна сума фонду: 550 тис. грн 

163, 370 тис. грн - закупівля меблів та інвентарю для шкіл та дитячих             
садочків. 

386,020 тис. грн допомога малозабезпеченим особам 

Залишок коштів станом на 30.11.2016 року становить 0 грн 

 

Інформація для запису на депутатський прийом: 

адреса громадської приймальні: Проспект Перемоги, 128/2, м. Київ  

години проведення депутатських прийомів:  щосереди,  10:00-12:00  

телефон для довідок:  (044) 332 93 79, 093 600 84 85 

 

  

 



2. Участь у засіданнях Київської міської ради та засіданнях постійної          
комісії 

Починаючи з 1 грудня 2016 року було проведено 18 пленарних засідань,           
на яких було розглянуто понад 2700 питань порядку денного.  

Постійна комісія з питань транспорту, зв’язку та реклами 

З часу початку роботи Київради VIII, відповідно до Рішення Київради,          
Сергія Харчука було призначено до складу постійної комісії з питань          
транспорту, зв’язку та реклами. 

За звітний період було проведено 21 засідання постійної комісії з питань           
транспорту, зв’язку та реклами, в яких Сергій Харчук, взяв безпосередню          
участь. Депутат не пропустив жодного засідання, та активно приймав участь у           
розгляді всіх питань порядку денного, що виносилися на розгляд комісії.  

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/25/zasidannya 

У межах роботи комісії, Сергій Харчук залучався до складу робочих груп,           
що утворювалися задля доопрацювання важливих проектів рішень Київради,        
соціальних проектів та Програм, а також – для реагування на найгостріші           
соціальні проблеми.  

Зокрема, за ініціативою Сергія Харчука розглядались питання       
забезпечення якості дорожнього покриття, дорожньої розмітки та встановлення        
попереджувальних дорожній знаків на дорогах міста Києва, що значно         
зменшить ризик виникнення автотранспортних пригод, в тому числі за участі          
велосипедистів та пішоходів.  

Діяльність депутата як члена транспортної комісії як і минулого року          
була спрямована на формування обґрунтованої системи планування та        
раціоналізацію мережі громадського транспорту, поліпшення транспортних      
показників міста, збільшення та підвищення надійності одиниць комунального        
транспорту, зменшення кількості приватних маршрутів та прозорість їх        
фінансової діяльності. 

Також, Харчук Сергій продовжував роботу щодо впровадження при        
будівництві та ремонті доріг в місті Києві смуги для руху велосипедистів, що            
наразі видається більш можливим у зв’язку з зменшенням ширини смуги для           
руху транспорту, як зазначено у проекті ДБН "Споруди транспорту. Вулиці та           
дороги населених пунктів" ширина смуги руху в містах передбачена на рівні 3,0            
м, житлових вулиць та проїздів- 2,75 м, магістральних доріг у великих містах –             
3,5 м. 

 

http://kmr.gov.ua/uk/comisii/25/zasidannya


Крім того, Сергій Харчук, продовжував активну роботу для впровадження         
автоматизованих систем оплати проїзду в міському громадському транспорті        
(електронний квиток) в місті Києві. 

З метою створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з         
обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення        
міста Києва, Сергій Харчук, як член постійної комісії проводив роботу для           
створення доступного міста, а саме ініціював розгляд питань щодо         
облаштування звуковими сигналами світлофорів, що призначені для переходу        
проїжджої частини пішоходами; питання щодо запровадження інформаційних       
стендів та тактильних мнемосхем з доступною інформацією (з шрифтом         
Брайля) про карти маршрутів муніципального транспорту на зупинках        
громадського транспорту, в тому числі кінцевих зупинках, входах та виходах з           
метрополітенів; питання щодо встановлення уздовж обох боків усіх сходів і          
пандусів, а також біля всіх перепадів висот огорожу з поручнями, згідно з            
вимогами ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і         
споруд для маломобільних груп населення». 

Депутат, взяв на свій особистий контроль питання стосовно        
експлуатаційного стану спортивних майданчиків (дитячих майданчиків,      
стадіонів, полів для гри у футбол тощо) які наразі перебувають у комунальній            
власності по місту Києву. 

Крім того, серед пріоритетних напрямів діяльності депутата залишаються        
питання забезпечення системності екологічної політики міста відповідно до        
світових еколого-економічних стандартів. 

3. Участь в роботі інших органів Київської міської ради, робочих,          
експертних групах, інших органів до яких депутата може бути обрано,          
делеговано чи призначено  

Тимчасова контрольна комісія Київської міської ради з питань        
перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил,        
порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду        
при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні       
вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва у 2016 році. 

Рішенням Київської міської ради від 23 березня 2017 року №29/2251 було           
створено тимчасову контрольну комісію Київської міської ради з питань         
перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил,        
порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при         
проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг         
міста Києва за кошти бюджету міста Києва у 2016 році (далі – Комісія). 

Відповідно до зазначеного Рішення КМР, Комісія створена у складі 15          
депутатів Київської міської ради, головою якої обрано Харчука Сергія. 

Для забезпечення найбільш ефективної, прозорої та фахової роботи        
Комісії за ініціативою Сергія Харчука до спільної роботи були запрошенні          

 



фахівці Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської      
державної адміністрації та інших профільні спеціалісти, які не працюють у          
структурних підрозділах Київської міської державної адміністрації, а також        
представники профільних громадських організацій. 

Основними завданнями Комісії були: 
 1. Перевірка дотримання державних і відомчих будівельних норм, державних         
стандартів і правил, вимог інших нормативно-правових актів України при         
проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг         
міста Києва у 2016 році. 

2. Перевірка якості виконання дорожніх робіт у місті Києві та належного           
контролю за здійсненням зазначених робіт у 2016 році. 

3. Перевірка порядку проведення процедур закупівель та цільового        
використання бюджетних коштів при проектуванні, будівництві, реконструкції,       
ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва у 2016 році за кошти міського              
бюджету. 

4. Перевірка звітів про виконання робіт, дефектних актів, сертифікатів         
матеріалів і паспортів, результатів лабораторних досліджень, протоколів       
виконання робіт, актів приймання-передачі та іншої документації щодо        
виконання робіт з проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та        
утримання вулиць і доріг міста Києва, а також перевірка порядку виконання           
договорів підряду щодо зазначених робіт у 2016 році. 

5. Перевірка порядку здійснення гарантійного ремонту та усунення недоліків         
підрядними організаціями, що здійснювали проектування, будівництво,      
реконструкцію, ремонт вулиць і доріг міста Києва у 2016 році за кошти            
міського бюджету. 

6. Оцінка необхідності залучення незалежних національних і міжнародних        
експертних організацій для моніторингу за якістю робіт з проектування,         
будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міста Києва. 

З метою всебічного опрацювання зазначених питань та винесення        
обґрунтованого рішення за результатами роботи Комісії, Сергій Харчук        
здійснював активну роботу у напрямку збирання та аналізу інформації про стан           
дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку        
здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при        
проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг         
міста Києва за кошти бюджету міста Києва у 2016 році. 

Так, для отримання офіційної інформації, Комісією, за підписом голови         
Сергія Харчука були направлені наступні звернення: 

 



1. Звернення до Першого заступника директора Департаменту      
транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації      
Шпильового І.Ф. про надання інформації щодо: 

- Поадресного переліку об'єктів де в 2016 році проводився ремонт і            
будівництво доріг в місті Києві; 

- Загального розміру асигнувань на будівництво і ремонт доріг у 2016 році з             
розбивкою на квартали в форматі заплановано/освоєно; 

- Переліку підрядних/субпідрядних організацій, що були залучені до        
будівництва, ремонту і утримання доріг в Києві в 2016 році; 

- Тендерних умов, що висувалися підрядним організаціям для участі в тендерах           
по будівництву, ремонту, утриманню доріг в 2016 році. 

2. Звернення до Директора Департаменту фінансів виконавчого органу       
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Репіку        
В.М. про надання інформації щодо: 

- загального розміру асигнувань на будівництво і ремонт доріг у 2016 році з             
розбивкою на квартали. 

3. Звернення до Генерального директора комунальної корпорації      
«Київавтодор» Густєлєва О.О. про надання інформації щодо: 

- Поадресного переліку об'єктів де в 2016 році проводився ремонт та/або           
будівництво доріг в місті Києві; 
- Загального розміру асигнувань на будівництво і ремонт доріг у 2016 році з             
розбивкою на квартали в форматі заплановано/освоєно; 
- Переліку підрядних/субпідрядних організацій, що були залучені до        
будівництва, ремонту і утримання доріг в Києві в 2016 році. 

4. Звернення до Заступника голови Національної поліції України Начальника        
Головного управління Національної поліції у м. Києві, полковника поліції         
Крищенко А.Є. про надання статистичної інформацію щодо       
дорожньо-транспортних пригод, які стались у 2016 році через        
незадовільний стан доріг, зокрема відсутність дорожньої розмітки та інші         
технічні характеристики якості дорожнього полотна. 

5. Звернення до генерального директора комунальної корпорації      
«Київавтодор» Густалєва О.О., директора Департаменту фінансів      
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної        
адміністрації) Репіка В.М. та першого заступнику директора Департаменту        
транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради       
(Київської міської державної адміністрації) Шпильовго І.Ф. з проханням        
надати інформацію по тендерним процедурам та тендерним умовам, які         
були проведенні в 2016 році з метою залучення виконавців робіт з ремонту            
доріг в м. Києві та акти прийому-передачі виконаних робіт за наступними           
об’єктами:  

 



- вул. Кулібіна 6-6А – пров. Червонозаводський 2/13; 
- просп. 40-річчя Жовтня 112-114; 
- просп. Правди 64, 64 Б; 
- вул. Кирилівська, 117, вул. Кирилівська 10-А, 10-Б, 12-А, 12-Б; 
- вул. Єреванська, 3-А- 5-бульв. Чоколівський, 20-34; 
- вул. Зої Гайдай, 7; 
- вул. Маршала Гречка, 9, 11, 11-А; 
- капітальний ремонт вул. Трублаїні від Кільцевої дороги до вул. 9-го           
травня; 
- капітальний ремонт дорожньої мережі м. Києва вул. Мельникова від вул.           
Глибочицької до вул. Герцена; 
- вул. Зодчих, 50-54. 

6. Повторне зверенення до Заступника голови Національної поліції України        
Начальника Головного управління Національної поліції у м. Києві,        
полковника поліції Крищенко А.Є. про надання статистичної інформацію        
щодо дорожньо-транспортних пригод, які стались у 2016 році через         
незадовільний стан доріг, зокрема відсутність дорожньої розмітки та інші         
технічні характеристики якості дорожнього полотна. 
 
Загалом, у питанні забезпечення та контролю якості стану доріг, за          

переконанням Харчука Сергія ключовим є створення діючої, комплексної        
системи моніторингу якості доріг на всіх етапах будівництва та експлуатації,          
реалізація якого можлива з залученням до роботи профільних громадських         
організацій та налагодження роботи КМДА з громадськими організаціями в         
аспекті проведення поточного контролю за якістю виконання ремонтних та         
будівельних робіт на дорогах м. Києва.  

Дана позиція депутата була відображення у Звіті Комісії та Проекті          
Рішення за результатом роботи Комісії. 

За час роботи Комісії, за головуванням Сергія Харчука було проведено 8           
засідань.  

Також за звітний період, 14 грудня 2016 року, в приміщенні Київської           
міської ради за ініціативи депутата була проведена конференція «Перспективи         
розвитку та шляхи удосконалення електротранспорту в місті Київ».  

Основною метою даного заходу було залучення професійної       
громадськості до відкритого обговорення питань розвитку електотранспорту в        
місті Києві, та визначення поточного та загального стану електротранспорту в          
місті Київ, перспектив підвищення експлуатаційної ефективності існуючої       
електротранспортної мережі, питань диспетчеризація маршрутів     
електротранспорту, повернення екскурсійного трамваю на набережну Дніпра та        
Володимирський Узвіз та інших питань. 

У рамках конференції Сергієм Харчуком розглядались питання       
повернення трамваїв на вулиці міста Києва, зокрема повернення екскурсійного         

 



трамваю на набережну Дніпра та Володимирський Узвіз, в аспекті         
самоокупного туристичного проекту, який підтримуючи бюджет міста створить        
додатковий «душевний» туристичний маршрут для мешканців та гостей        
столиці. 

Крім того, Сергієм Харчуком були ініційовані питання щодо загальної         
концепції розвитку транспортної інфраструктури міста, та визначення       
практичних шляхів для підвищення експлуатаційної ефективності існуючої       
електротранспортної мережі в умовах обмеженого бюджету в м. Києві. 

Громадська позиція та активність депутата: 

У Святошинському районі мешканці звертаються до Сергія Харчука, як         
до представника у Київській міській раді.  

Протягом всього року проводилась підтримка утворених у минулому році         
ОСББ та допомога у роботі новим. 

3 вересня 2017 за ініціативи Сергія було проведено четвертий захід           
міжнародного характеру, велоперегони «Київська Сотка», який об’єднав більше        
1200 учасників, - професійних велосипедистів та аматорів. Ці змагання стали          
наймасовішими аматорськими велосипедними перегонами України на сьогодні.       
Учасники змагань подолали дистанцію в 100 км Києвом та областю.  

Крім того, серед досягнень за цей рік можна назвати зокрема те, що            
депутат домігся виділення 520 тисяч грн з бюджету Святошинського району          
для проведення ремонту будинку № 6 по вулиці Депутатська; допоміг          
присвоїти адресу Садовому кооперативу «КРОНДШТАДТ», відновити подачу       
гарячої води в декілька будинків Святошинського району, зокрема за адресами:          
вул. Біличанська №5 та вул.Депутатська №15; посприяв у здійсненні ремонту          
інженерних мереж будинку за адресою вулиця Краснова 10; посприяв у          
здійсненні освітлення території за адресою вулиця Генерала Вітрука 7. 

 
Також депутатом здійснюється допомога у поточній діяльності інших        

дитячих навчальних закладів Святошинського району, зокрема: №214, №786,        
№256, №681. 
  

 



Рішення Київради, прийняті за ініціативи  та/чи подання депутата 

Прийняті проекти рішень 

Проекти рішень перебувають на опрацюванні. Зокрема Проект Рішення        
Про внесення змін до Правил благоустрою міста Києва, затверджених         
рішенням Київської міської ради № 1051/1051 від 25 грудня 2008 року, в            
частині забезпечення вільного доступу осіб з обмеженими фізичними        
можливостями та інших маломобільних груп населення до підприємств,        
установ,  організацій усіх форм власності.  
  

Пріоритети на 2018 рік 

Пріоритетними напрямками роботи депутата на 2018 рік залишаться        
стратегічні питання, які стосуються впровадження інноваційного      
господарювання та системні питання впровадження ОСББ, вдосконалення       
муніципального транспорту та відновлення маршрутів електротранспорту      
міста, відстоювання позиції мешканців свого округу та Святошинського району         
в цілому, а також захисту прав громади міста Києва. 

Особливо варто виокремити наступні:  

1.      Підтримка зв’язку з громадою, розвиток і підтримка місцевих ініціатив;  

2. Впровадження реального місцевого самоврядування, сприяння формуванню       
правової позиції та внесення пропозицій щодо відновлення районних рад у          
місті Києві;  

3. Вдосконалення механізмів розробки, затвердження та виконання міських        
цільових програм;  

4.  Робота в тимчасових контрольних комісіях, робочих та експертних групах; 

5. Сприяння заохоченню до здоровому способу життя мешканців району та          
міста, покращення культури та освіти громадян. 

6. Відновлення народних традицій, зокрема традицій святкування Різдвяних,        
новорічних, весняних та інших свят, що надає можливість заохотити         
громадській до «живого» спілкування та до участі у житті  району та міста.  

7. Налагодження співпраці між виконавчими органами Київської міської ради         
та профільними, незалежними громадськими організаціями для створення       
діючої, комплексної системи моніторингу якості доріг на всіх етапах         
будівництва та експлуатації та для проведення поточного контролю за якістю          
виконання ремонтних та будівельних робіт на дорогах м. Києва.  

 


