
 

 

 

 

 

 

 

Звіт 

депутата Київської міської ради VIII 

скликання 

члена депутатської групи «Київська 

команда» 

Харчука Сергія Васильовича 

про виконання депутатських повноважень 

за період 01.12.2017 – 01.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

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 

групи «Київська Команда» 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 рівноцінними, тому 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, відразу після 

набуття повноважень депутата міської ради, Сергію Харчуку організували  

постійно працюючу громадську приймальню, через яку за даний період було 

проведено 40 прийомів громадян, індивідуальних та колективних зустрічей з 

мешканцями.  

30 громадян було прийнято на особистому депутатському прийомі, а також 

250 громадян завітали на прийом до юридичної приймальні зі своїми 

заявами, скаргами і пропозиціями, що були розглянуті і опрацьовані в межах 

повноважень депутата.   

На основі отриманої від громадян інформації, їх скарг і пропозицій, було 

направлено 84 депутатських звернення, 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, утримання в належному стані об’єктів житлового фонду та 

благоустрою, ефективного використання бюджетних коштів, вдосконалення та 

зміни існуючих правил і процедур.  

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 175 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 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: 580 тис. грн.: 

- 180 тис. грн -  закупівля меблів та інвентарю для шкіл та дитячих 

садочків; 

- 300 тис. грн допомога малозабезпеченим особам; 

- 100 тис грн витрати на сферу ЖКГ (установка дитячого майданчика та 

вікон); 

Залишок коштів станом на 01.12.2018 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 

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 22 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. 

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. 

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. 

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 

Протягом 2018 року депутат відстоював подані ним Проекти рішень що 

стосуються передачі 6-ти гуртожитків для подальшої приватизації мешканцями 

своїх осель (на підтримку змін у чинному законодавстві) на Бюджетній Комісії 

та Комісії Власності Київської міської ради, оскільки захист мешканців, 

особливо від зазіхань недобросовісних власників майна, які не йдуть на 

компроміс із мешканцями, - це першочергова робота депутата. 

Громадська позиція та активність депутата: 

У Святошинському районі люди звертаються до Сергія Харчука, як до 

представника у Київській міській раді. Даний рік депутат працював на благо не 

лише 93 округу по якому обирався, а й всього району, оскільки обов’язок 

депутата - допомагати всім мешканцям Києва. 

Протягом всього року проводилась підтримка утворених у минулому році 

ОСББ та допомога у роботі новим. 

9 червня 2018 року за підтримки депутата було організовано аматорський 

тріатлон задля популяризації здорового образу життя. 

2 вересня 2018 за ініціативи Сергія було проведено п’ятий захід міжнародного 

характеру, велоперегони «Київська Сотка», який об’єднав більше 1000 

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.  

19 грудня 2018 року впродовжено благодійний он-лайн аукціон на підтримку 

Реджинальда Воронцова - видатного українського вело-конструктора, творця 

"Тахіона", Реджінальад Воронцова, який  мужньо долає наслідки інсульту і не 

отримує підтримку від держави. 

31 грудня 2018 року організовано дружній аматорський забіг на бігових лижах. 

З невеликих досягнень за цей рік можна назвати зокрема те, що депутат домігся 

виділення коштів з бюджету міста для будівництва велодоріжок для підтримки 



 

Концепції розвитку велосипедної інфраструктури міста Києва;  Допомагав 

будинкам у Святошинському району, зокрема за адресами: вул. Степанченка 

№5 – встановлено нові труби зливостоків; Встановив дитячий ігровий 

майданчик між будинками №4 і №4а по провулку Кременецькому. Встановив 

вікна в будинках №4 та №4а по Провулку Кременецькому, №13/2 та №15 по 

вулиці Генерала Вітрука та №2 по вулиці Хмельницькій. Ініціював включення 

таких будинків до списку цільових програм, окрема ремонтів: вул. Біличанська 

№5, Провулок Михайлівський №20, вул.Богдана Хмельницького №78, 

Проспект Перемоги №104-а та №128/2, вул. Пушиної №23, вул. Депутатська 

№6 та №25, Генерала Вітрука №19, вул. Ірпінська №2.  

 

У Вересні 2018 депутата було нагороджено грамотою та подякою від спілки 

ветеранів Святошинського району як особу, яка внесла великий вклад у життя 

організації та життя району в цілому. Також депутатом здійснюється допомога 

у поточній діяльності дитячих навчальних закладів Святошинського району, 

зокрема: №214, №786, №256, №681. 

  



 

Рішення Київради, прийняті за ініціативи  та/чи подання депутата 

Прийняті проекти рішень: 

- "Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва гуртожитків, включених до 

статутних капіталів товариств".  (Гуртожитки: вул. Чистяківська 4 та 

вул Червонозаводська 7)                                             

Проекти рішень перебувають на опрацюванні: 

- "Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва гуртожитків, включених до 

статутних капіталів товариств".  (Гуртожитки: вул. Салютна 1,  вул 

Серпова 9, вул.Туполєва 16-і, вул. Туполєва 18)                                             

 

Пріоритети на 2019 рік 

Пріоритетними напрямками роботи депутата на 2019 рік залишаться стратегічні 

питання, які стосуються впровадження інноваційного господарювання, 

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.    Вдосконалення механізмів розробки, затвердження та виконання міських 

цільових програм;  

3.   Сприяння заохоченню до здоровому способу життя мешканців району та 

міста, покращення культури та освіти громадян. 

4. 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.  



 

5.  Налагодження співпраці між виконавчими органами Київської міської ради 

та профільними, незалежними громадськими організаціями щодо питань 

будівництва велодоріжок для підтримки Концепції розвитку велосипедної 

інфраструктури міста Києва. 


