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ЗВІТ 
депутата Київради VIII скликання члена 
фракції «Об’єднання «Самопоміч» 

РУДЕНКА ОЛЕКСІЯ ПАВЛОВИЧА 
про виконання депутатських повноважень за 

період 01.12.2016 - 01.12.2017 
 

 

  

 
 



 
 

 
 
 
Олексій Руденко народився 15 
листопада 1981 р. в м. Києві. 
Освіта 
1999-2003 рр. – Київський Національний 
Університет ім. Тараса Шевченка, 
бакалаврська програма за спеціальністю 
«економічна теорія». 2003-2005 рр. – 
Київський Національний Університет ім. 
Тараса Шевченка, магістерська програма 
за спеціальністю «економічна теорія».  
Професійний досвід 
з 2011 року до теперішнього часу – 
директор відділу корпоративних фінансів 
інвестиційної компанії ТОВ «Адамант 
Капітал» 
з 2010 по 2011 рр. – провідний 
інвестиційний консультант інвестиційної 
компанії ТОВ «Адамант Капітал» 
з 2008 по 2009 рр. – інвестиційний 
консультант інвестиційної компанії 
«KBC Securities Ukraine» 
з 2007 по 2008 рр. – провідний аналітик 
ринку цінних паперів інвестиційної 
компанії «Galt & Taggart Securities». 
На виборах до Київської міської ради      
висувався по виборчому списку політичної     
партії «Об’єднання «Самопоміч».   
Партієць. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

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 діяльність депутата 
на всіх вказаних ділянках роботи однаково важлива для громади. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Захист інтересів членів територіальної 
громади міста Києва. Розгляд пропозицій, заяв і 

скарг громадян 
 
Задля підтримки постійного зв’язку із виборцями та вчасного реагування на          

потреби й проблеми мешканців Солом’янського району, за яким депутата було          
закріплено відповідно до внутрішнього розподілу «Об’єднання «Самопоміч»,       
Олексієм Руденко, було організовано постійно працюючу громадську приймальню,        
через яку за рік виконання депутатських повноважень було проведено 23          
депутатських прийоми громадян. 115 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». 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 115 257 73 
прийоми та зустрічі з мешканців відвідали депутатських звернень з особи отримали 

громадою депутатський прийом питань громади матеріальну допомогу 
 

На основі отриманої від громадян і громадських організацій інформації, їх скарг і            
пропозицій, було направлено 257 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, 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 73 особам відповідно до їх звернень. При             
цьому, використання коштів передбачених бюджетом міста на виконання        
передвиборчих програм та доручень виборців спрямовувалося депутатом здебільше        
на забезпечення необхідним інвентарем та технічним обладнанням загальноосвітні        
шкільні заклади. 
Напрями використання коштів Програми вирішення депутатами Київради       
соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та      
доручень виборців: 
 
 
 
 
 

550 тис. грн* 
64,9  тис. грн 
 
витрати на заміну парт в школах 
 
 
173,8 тис. грн 
 
допомога малозабезпеченим особам 
 
 
180,3 тис. грн 
 
закупівля меблів та дитячої постільної     
білизни для дитячих садочків 

 
 
* Залишок коштів станом на 01.12.2017 року становить 131 000,00  грн 

 
 
 
 
 

Інформація для запису на депутатський прийом 
 

адреса громадської приймальні: просп. Повітрофлотський, 
21/2, офіс 33, м. Київ 

 
 



 
 
 

години проведення депутатських прийомів: 2-й вівторок та 4-та п’ятниця 
місяця, 

 
16:00-18:00 

 
телефон для довідок: (044) 221-23-71 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

2. Участь у засіданнях Київради та засіданнях 
постійної комісії 

 
Починаючи з 1 грудня 2016 року, було проведено 18 засідань, на яких було             

розглянуто понад 2700 питань порядку денного. 
 

Постійна комісія з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку 

 
Рішенням Київради, Олексія Руденка було призначено до складу постійної         

комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. 
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. З часу початку роботи Київради VIII скликання за участі           
депутата Олексія Руденка - було проведено 51 засідання Комісії та розглянуто           
питання порядку денного, що виносилися на розгляд Комісії у 2017 році. 

 
З матеріалами роботи Комісії, та всіма протоколами засідань всі охочі можуть           

детально ознайомитися на сайті Київради у відповідному розділі:        
http://kmr.gov.ua/uk/comisii/20/zasidannya 

В роботі Комісії, Олексій Руденко брав активну участь в вирішенні ряду           
питань, зокрема: 

- Участь в робочій групі щодо здійснення публічних закупівель в столиці,           
згодом – розробка власного проекту рішення, з метою – зобов’язати КМДА та усі             
комунальні підприємства міста здійснювати всі закупівлі товарів, робіт і послуг через           
систему ProZorro, починаючи від 3 тисяч гривень. 

 
 



 
 

- За протокольним дорученням Комісії, Департаментом фінансів виконавчого        
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розроблено         
порядок надання цільової матеріальної допомоги фізичним особам для сплати         
податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, з об’єктів житлової           
нерухомості; 

- Включено ряд об’єктів до коригування Програми соціально-економічного        
розвитку м. Києва  на 2017 рік; 

- Вирішено питання щодо необхідності збільшення в Програмі        
соціально-економічного розвитку міста Києва на 2017 рік фінансування для КП          
“Київдорсервіс”, зокрема на: “Будівництво світлофорних об’єктів” код об’єкта        
“146836” – збільшити на 35,470 млн. грн., тобто запропонована сума до затвердження            
- 57,000 млн. грн. 

- Вирішено  питання щодо надання приміщення для ГО інвалідів «Родина»;  
- За протокольним дорученням Комісії, Департаментом фінансів виконавчого        

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розроблено         
порядок надання цільової матеріальної допомоги фізичним особам для сплати         
податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, з об’єктів житлової           
нерухомості; 

- Включено ряд об’єктів до коригування Програми соціально-економічного        
розвитку м. Києва  на 2017 рік; 

- Вирішено питання щодо необхідності збільшення в Програмі        
соціально-економічного розвитку міста Києва на 2017 рік фінансування для КП          
“Київдорсервіс”, зокрема на: “Будівництво світлофорних об’єктів” код об’єкта        
“146836” – збільшити на 35,470 млн. грн., тобто запропонована сума до затвердження            
- 57,000 млн. грн. 

- Включено до Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2017          
рік фінансування для встановлення світлофорного об’єкта по бульвару Кольцова         
Святошинського району міста Києва. 

 
Відповідно до розгляду проекту рішення “Про бюджетний регламент Київської         

міської ради”, де Олексій Руденко виступив як суб’єкт подання даного проекту           
рішення, Комісією, було створено робочу групу з розгляду проблемних питань          
бюджетування в місті Києві із метою вдосконалення бюджетного процесу столиці. 
 

Бюджетний регламент 
 
Для розробки проекту рішення Київської міської ради «Про Бюджетний регламент          
Київської міської ради» проведено ряд експертних зустрічей, де було залучено          
експертів в галузі економіки та фінансів провідних компаній України, а також,           
представників таких ГО як: «Реанімаційний пакет реформ», «Easy Business», «Центр          
економічної стратегії». 
Запровадження Бюджетного регламенту Київської міської ради необхідне для        
упорядкування процесів (механізму) формування та використання фінансових       

 
 



 
 

ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Київською міською          
радою, її виконавчим органом та їх підрозділами протягом бюджетного періоду. 
Прийняття та затвердження цього рішення має на меті залучення представників          
територіальної громади до процесів регулювання розподілу бюджетних коштів,        
сприяння захисту їх прав та інтересів, ефективному та своєчасному вирішенню          
завдань та доручень, які покладаються на депутатів Київської міської ради.          
Відповідно до розгляду проекту рішення “Про бюджетний регламент Київської         
міської ради”, Постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та           
соціально-економічного розвитку, було створено робочу групу з розгляду проблемних         
питань бюджетування в місті Києві із метою вдосконалення бюджетного процесу          
столиці. 
 

Громадський бюджет (Бюджет участі) 
 
Громадський бюджет або бюджет участі – процес взаємодії Київської міської ради та            
її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації) з громадськістю,         
направлений на залучення жителів міста Києва до участі у бюджетному процесі           
шляхом прийняття рішень щодо розподілу визначеної Київською міською радою         
частини міського бюджету через подання відповідних ініціативних проектів розвитку,         
спрямованих на вирішення пріоритетних проблем міста та його жителів, та          
проведення відкритого громадського голосування за такі проекти. 
Відповідно до розгляду Проекту рішення Київської міської ради «Про громадський          
бюджет (бюджет участі) міста Києва)», Постійною комісією Київської міської ради з           
питань бюджету та соціально-економічного розвитку було створено робочу групу для          
опрацювання даного проекту.  
За результатами зустрічей робочої групи, було розроблено відпрацьований механізм         
та новий Проект рішення Київської міської ради «Про громадський бюджет (бюджет           
участі) міста Києва» 
“Бюджет участі” є важливим інструментом розвитку демократії, самоврядування та         
залучення мешканців до покращення якості життя в місті. 
 
 

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 
обставин, які призвели до віднесення публічного акціонерного товариства 

"Комерційний банк "Хрещатик" до категорії неплатоспроможних. 
 

Тимчасова контрольна комісія Київської міської ради з питань перевірки         
обставин, які призвели до віднесення публічного акціонерного товариства        
"Комерційний банк "Хрещатик" до категорії неплатоспроможних (далі – Тимчасова         

 
 



 
 

контрольна комісія) розпочала свою роботу 26 травня 2016 року у складі 14 депутатів             
Київради під головуванням Олексія Руденка. 

Основними завданнями тимчасової контрольної комісії є: 
- перевірка обставин, які призвели до віднесення Публічного акціонерного        

товариства «Комерційний банк «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних; 
- перевірка дій/бездіяльності і управлінських рішень посадових осіб       

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської        
міської державної адміністрації), якому належить 24,9397% акцій банку та         
Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської        
міської ради (Київської міської державної адміністрації), якому належить        
0,0605% акцій банку, щодо запобігання втрат і завчасному захисту прав та           
інтересів киян та комунальних підприємств територіальної громади міста        
Києва, як клієнтів і вкладників Публічного акціонерного товариства        
«Комерційний банк «Хрещатик». 
Підставами для створення Комісії слугували наступні події. 22 грудня 2015          

року Київська міська рада затвердила бюджет міста Києва на 2016 рік, яким            
передбачила докапіталізацію ПАТ «КБ «Хрещатик» майже на 150 млн. грн. з огляду            
на те, що в майбутньому ПАТ «КБ «Хрещатик» має стати стресостійким і надійним             
для вкладників. Також, до 1 квітня поточного року акціонери ПАТ «КБ «Хрещатик»            
повинні були надати план покращення активів і збільшення капіталу ПАТ «КБ           
«Хрещатик». Проте, остаточної домовленості досягти так і не вдалося, ряд          
підприємств, які належать акціонерам ПАТ «КБ «Хрещатик», перевели свої рахунки в           
інші банки. Результатом цього стала втрата ліквідності ПАТ «КБ «Хрещатик». Саме з            
огляду на вказані події, ПАТ «КБ «Хрещатик», встановив ліміти для поточних і            
карткових рахунків, ліміти на операції по банкоматах, обмеживши таким чином          
доступ до рахунків. 

 
Вже 5 квітня 2016 року Національний банк України відніс ПАТ «КБ           

«Хрещатик» до категорії неплатоспроможних, а Фонд гарантування вкладів фізичних         
осіб ввів до нього тимчасову адміністрацію. 

У зв’язку з тим, що інформація, яка була отримана тимчасовою контрольною           
комісією Київської міської ради з питань перевірки обставин, які призвели до           
віднесення Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Хрещатик» до        
категорії неплатоспроможних від розпорядників інформації – не вичерпана для         
виконання покладених Київською міською радою завдань, Комісією, з метою         
отримання повної інформації від розпорядників було вирішено направити повторні         
звернення щодо запитуваної та не отриманої інформації у зв’язку з чим прийнято            
рішення про необхідність продовження роботи Комісії. 
 

Тимчасова контрольна комісія Київської міської ради щодо перевірки 
сплати пайової участі (внесків) замовників у створенні і розвитку 

соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Києва на підставі 
договорів, укладених після 2006 року 

 

 
 



 
 

Тимчасову контрольну комісію Київської міської ради щодо перевірки сплати         
пайової участі (внесків) замовників у створенні і розвитку соціальної та          
інженерно-транспортної інфраструктури Києва на підставі договорів, укладених після        
2006 року (далі – тимчасова контрольна комісія) було створено 15 вересня 2016 року.             
Руденко Олексій став одним з чотирнадцяти членів вказаної Комісії. 

Основними завданнями Тимчасової контрольної комісії є: 
- перевірка укладання договорів сплати пайової участі (внесків) забудовників        

(інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури       
Києва на підставі договорів, укладених після 2006 року; 

- перевірка сплати пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів) у створенні         
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Києва під час здійснення        
містобудівної діяльності на підставі договорів, укладених з 2006 року; 

- перевірка фактів ухилення забудовників від укладання договорів щодо сплати         
пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та         
інженерно-транспортної інфраструктури Києва з 2006. 

 
Постійна діюча конкурсна комісія по залученню інвесторів до 

фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів 
житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, 

інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва при виконавчому 
органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

У березні 2016 року Олексія Руденка як представника депутатського корпусу          
від фракції «Об’єднання «Самопоміч» у Київській міській раді було призначено          

членом Постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування          
будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового        
призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури     
міста Києва при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської          
державної адміністрації) (далі – інвестиційна комісія). 

Інвестиційна комісія проводиться з метою створення сприятливих умов для         
провадження інвестиційної діяльності та забезпечення збалансованого економічного       
та соціального розвитку міста Києва та поповнення бюджету міста Києва. Завданням           
інвестиційного конкурсу є визначення на конкурсних засадах юридичної чи фізичної          
особи, яка забезпечить найкращі умови здійснення інвестиційної діяльності по         
будівництву, реконструкції, реставрації об’єктів житлового та нежитлового       
призначення, у тому числі соціальної інфраструктури міста, об’єктів незавершеного         
будівництва, станцій метрополітену, підземних переходів, автошляхів, площ та інших         
об’єктів, на умовах проведення інвестиційного конкурсу. 

 
Робоча група з розробки Громадського бюджету  

 
 



 
 

(Бюджету участі) 
 

Відповідно до розгляду Проекту рішення Київської міської ради «Про         
громадський бюджет (бюджет участі) міста Києва)», Постійною комісією Київської         
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку було створено          
робочу групу для опрацювання даного проекту.  

За результатами зустрічей робочої групи, було розроблено відпрацьований        
механізм та розроблено новий Проект рішення Київської міської ради «Про громадський           
бюджет (бюджет участі) міста Києва)» (далі – проект рішення). 

В новій редакції Проекту рішення за необхідне визначили: 
- змінити строки подачі проектів до середини грудня 2016-ого року, 
- мінімізувати вплив чиновників на процес та змінити модель взаємодії з           

контролюючої на сервісну, де їх функція буде допомагати підготувати проект, 
- спростити процес подачі проектів, 
- створити механізми запровадження громадського контролю, 
- вибудувати чітку систему реєстрації для авторів проектів, запровадити прохідний          

бар'єр для проектів, 
- створити контроль за недопущенням фальсифікацій, удосконалити систему        

ідентифікації та е-голосування, 
- прийняти оновлене положення з урахуванням існуючих зауважень, 
- запустити проект “Бюджет Участі” лише після того, як його затвердить громада. 
 

  

 
 



 
 

Рішення Київради, прийняті за ініціативи та/ чи подання 
депутата 

 
Прийняті проекти рішень 

 
1. Рішення Київської міської ради №7/3014 (Про надання доручення         

виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)         
щодо підготовки проекту рішення Київської міської ради про основні пріоритети          
бюджету міста Києва на 2018 рік) 
 
 Зареєстровані проекти рішень 
 

1. Проект рішення Київської міської ради №2756 (Про здійснення закупівель в          
електронній системі публічних закупівель ProZorro ) 

2. Проект рішення Київської міської ради №1469 (Про внесення змін до рішення           
Київської міської ради від 17.12.2015 року № 16/16 "Про затвердження Програми вирішення            
депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання       
передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки") 

3. Проект рішення Київської міської ради №4643 (Про внесення змін до рішення           
Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджету міста Києва на 2016                
рік" ) 

4. Проект рішення Київської міської ради №4644 (Про громадський бюджет         
(бюджет участі) міста Києва) 

 
 

 

Пріоритети на 2018 рік 
 

Пріоритетними напрямками роботи депутата на 2018 рік залишаться стратегічні         
питання організації роботи Київради, КМДА та забезпечення доступу громадян до          
детальної інформації про доходи та видатки бюджету міста, поширення обізнаності та           
реалізацію якісного діалогу між владою та мешканцями Києва щодо фінансування          
пріоритетних саме для киян напрямків. Особливо варто виокремити наступні: 

 
1. Прийняття бюджетного регламенту Київської міської ради для забезпечення        

прозорості та обґрунтованого планування дохідних та витратних статей,        
належного контролю виконання міського бюджету, доступного та зрозумілого        
киянам звітування про використання коштів; 

2. Запровадження на відкритому порталі зручних інструментів для аналізу витрат         
міста з максимальною деталізацією у розрізі конкретних комунальних об’єктів,         
будинків, територій; 

3. Прийняття нових, прозорих правил формування, виконання та контролю за         
міськими цільовими програмами, які мають відповідати єдиній Стратегії міста; 

 
 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8300
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7147
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4944
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2977


 
 

4. Моніторинг виконання проекту рішення «Про громадський бюджет (бюджет        
участі) міста Києва», що врегулює прозорий процес та ефективну участь          
громадськості в фінансуванні проектів  з місцевого бюджету; 

5. Визначення стратегічних для міста інвестиційних напрямків та проектів. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


