Звіт
депутата Київської міської ради VIII скликання
члена фракції «Об’єднання «Самопоміч»

Вахеля Юрія Володимировича
про виконання депутатських повноважень
за період 01.12.2016 – 01.12.2017

Член фракції
«Об’єднання «Самопоміч» в
Київській міській раді, юрист з
більш ніж 17 річним досвідом
роботи у провідних
міжнародних компаніях,
експерт з питань розвитку
бізнесу та кризового управління,
громадський активіст.
Свою трудові діяльність
розпочав на початку 90-х у
Львівському науководослідному
радіотехнічному інституті.
Починаючи з 1995 року працював у Coca-Cola
Beverages, USAID, Cargill, AES, Noble Agri в Україні. На даний час
очолює юридичну службу, а також займається розвитком
агробізнесу у агропромхолдингу «Астарта-Київ».
Вищу освіту здобув у Львівському політехнічному інституті та
Львівському державному університеті ім. Івана Франка.

ВСТУП

2

Виконання повноважень депутата Київської міської ради, що,
відповідно до законодавства України, здійснюється на громадських
засадах, можна умовно розділити на наступні 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;
4. Проекти рішень.
Всі напрямки роботи є однаково важливими і тому активна робота
депутата на всіх вказаних ділянках однаково важлива для громадян.

1.Підтримка зв’язку з громадою. Розгляд пропозицій,
заяв і скарг громадян
Для підтримки постійного зв’язку зі своїми виборцями та вчасного і
дієвого реагування на потреби й проблеми мешканців Шевченківського району,
за яким депутата було закріплено відповідно до внутрішнього розподілу
«Об’єднання «Самопоміч», Юрієм Вахелем було відкрито постійно працюючу
громадську приймальню, одразу після набуття ним повноважень депутата міської
ради. За другий рік виконання Юрієм Вахелем депутатських повноважень було
проведено 23 прийоми громадян, індивідуальні та колективні зустрічі з
мешканцями. 63 громадяни завітали на депутатський 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 громадян через спеціалізовані юридичні приймальні Київського
осередку «Об’єднання «Самопоміч».

23
прийомів та зустрічей
з громадянами
допомогу

63

111

мешканців відвідали
депутатський прийом

137

депутатський звернень осіб отримали
з питань громадян матеріальну

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

і пропозицій, було направлено 111 депутатських звернень та 5 запитів,
адресованих до структурних підрозділів КМДА, районних у місті Києві
державних адміністрацій, комунальних підприємств, установ та організацій, з
вимогами щодо надання киянам якісних комунальних послуг, утримання в
належному стані об’єктів житлового фонду та благоустрою, зупинення
незаконного будівництва, перевірки ефективності використання орендованих
комунальних приміщень тощо.
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 137 особам відповідно до їх
звернень. Також, було надано кошти на вирішення інфраструктурних проблем
дитячих садків та шкіл Шевченківського району міста Києва.
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Напрями


використання коштів Програми вирішення
депутатами Київради соціально-економічних проблем,
виконання передвиборчих програм та доручень виборців

Інформація для запису на депутатський прийом
Адреса громадської приймальні
Київ

вул. Михайлівська, 17/2, оф. 24, м.

Години проведення депутатських
прийомів

2-й четвер місяця 18:00 – 19:00
4-й четвер місяця 18:00 – 19:00

Телефони для запису

(044) 338 58 78
(044) 279 66 99

а рік депутатства, громадяни зверталися з заявами стосовно
З
різноманітних питань. Найважливіші з них стосувалися початку
проведення незаконних будівельних робіт у Шевченківському районі міста
Києві та, зокрема, в будинках-пам’ятках архітектури.
Участь Юрія Вахеля у найбільш важливих проектах:
1. Ініціювання проведення перевірки початку будівельних робіт та
знесення старовинної будівлі за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 10.
Направлено депутатський запит 
В.о. начальника Управління охорони
культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).
Проведено перевірку та надано документи щодо проведення робіт, отримано
копію охоронного договору.
2. Було подано апеляційну скаргу на рішення господарського суду
міста Києва стосовно приватизації приміщення за адресою: м. Київ,
пров. Михайлівський, 9-б.
3. Було ініційовано питання присвоєння скверу на перетині вул.
Січових Стрільців та Глибочицької імені Павла Шеремета. Наразі вказане
питання знаходиться на розгляді постійних комісій Київської міської ради.
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2. Участь у засіданнях Київської міської ради та
засіданнях постійної комісії
Починаючи з 1 грудня 2016 року було проведено 18 пленарних засідань
Київської міської ради, на яких було розглянуто більше 2700 питань порядку
денного.
Постійна комісія Київської міської ради з питань власності
Рішенням Київської міської ради, Юрія Вахеля було призначено до
складу постійної комісії з питань власності.
Для попереднього розгляду питань, що вносяться на розгляд Київської
міської ради, розробки проектів рішень, здійснення контролю за виконанням
рішень Київської міської ради та актів Київської міської державної
адміністрації, у Київській міській раді створено постійно діючі комісії, кожна з
яких має своє галузеве спрямування. З початку роботи Київської міської ради
VIII скликання за було проведено 67 засідань комісії. З матеріалами роботи
комісії та всіма протоколами засідань всі охочі можуть детально
ознайомитись
на
сайті
Київради
у
відповідному
розділі
http://kmr.gov.ua/uk/comisii/28.
У межах роботи постійної комісії з питань власності, Юрій Вахель:
1.
Підтримував рішення щодо передачі в ефективне орендне
користування приміщень територіальної громади міста Києва для забезпечення
належного поповнення бюджету міста Києва.
2.
Ініціював проведення перевірок сумнівних орендарів та
потенційних орендарів майна територіальної громади міста Києва.
3.
Відстоював інтереси громади міста Києва при вирішенні інших
питань, що виносилися на розгляд комісії з питань власності.

3. Участь в роботі інших органів Київської міської
ради, робочих, експертних групах, інших органах до
яких депутата може бути обрано, делеговано чи
призначено
Юрій Вахель входить до складу робочої групи з питань внесення змін до
Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва та Методики
розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке
передається в оренду.
Також входив до робочої групи з перевірки цільового використання
орендарями приміщень ДЮСШ № 17 на вул. Симиренка, 5-А.

4. Проекти рішень
Прийняті проекти рішень
1. Рішення Київської міської ради від 9 лютого 2017 року № 833/1837
«Про затвердження обов'язкового переліку інформації для публікації на
офіційному веб-сайті виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та на офіційних веб-сайтах суб'єктів
господарювання комунальної власності міста Києва».
Зареєстровані проекти рішень
1. Проект рішення Київської міської ради № 1386 від 01.06.2017 «Про
деякі заходи щодо організації функціонування дитячої кімнати для тимчасового
перебування дітей в адміністративному будинку Київської міської ради».
2. Проект рішення Київської міської ради № 1340 від 23.05.2017 «Про
надання статусу скверу земельній ділянці в межах вулиць Кудрявської,
Петрівської та Смирнова-Ласточкінав Шевченківському районі міста Києва».
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Пріоритети на 2018 рік
Пріоритетними напрямками роботи Юрія Вахеля, як депутата Київської
міської ради VIII скликання, в 2018 році будуть:
1. Відстоювання інтересів громади шляхом перевірки та забезпечення
ефективного використання майна територіальної громади міста Києва.
2. Підтримка зв’язку з громадою, розвиток і підтримка місцевих
ініціатив.
3. Боротьба з незаконним будівництвом та незаконним захопленням
земельних ділянок.
4. Збереження
культурних
пам’яток
в
історичному
Шевченківського району міста Києва та в районі в цілому.
5. Робота в робочих та експертних групах.

центрі

