ЗВІТ
фракції “Об’єднання “Самопоміч”
Київради VIII скликання
про виконання депутатських повноважень
за період 
з 01.12.2016 по 01.12.2017

Загальна інформація.
Ми – команда однодумців київської Громади. “Об’єднання “Самопоміч”
Київ складається з Фракції депутатів у міській раді, Громадських і Партійних
організацій.
Наша діяльність почалася в 2014 році – тоді ми були представлені у
міськраді п’ятьма депутатами. Після виборів 2015-го й до сьогодні – у нас 22
представники депутатського корпусу. Депутати обрані Громадою за допомогою
механізму “відкритих списків”, а Програма та її реалізація відзначається
спадковістю завдань. Зараз Фракція “Об’єднання “Самопоміч” є другою
найбільшою в Київській міській раді й компетентна у всьому спектрі міських
питань (як галузево, так і територіально). Наші депутати працюють в усіх
тринадцяти постійних комісіях Київради.
Наші пріоритети – щоденне поліпшення якості життя в столиці, виконання
Програмних завдань, розвиток місцевого самоврядування, актуалізація Стратегії
Києва і формування активної спільноти городян.
Ми – українські політики і активісти, що цінують свою репутацію.
Сповідуємо загальнолюдські цінності – гідності й справедливості, а у діяльності
керуємося верховенством права, здоровим глуздом і правилом “візьми й зроби!”.

Нормотворча діяльність.
Прийняті рішення Київської міської ради за ініціативою депутатів
Фракції “Об’єднання “Самопоміч” у Київській міській раді:
1.
“
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 31 березня
2011 року № 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна
територіальної громади міста Києва” (Прозоро. Продажі) - рішення прийняте за
основу (Антонєнко Л.)
2.
“Про запровадження та безоплатне прийняття до комунальної
власності територіальної громади міста Києва програмного комплексу
"VlasCom"” - рішення прийняте за основу (Антонєнко Л.)
3.
“Про створення єдиної інформаційної бази договорів оренди
земельних ділянок комунальної власності територіальної громади міста Києва”
(Балицька О.)

4.
“Про здійснення заходів щодо реалізації місцевої ініціативи”
(Балицька О.)
5.
“
Про врегулювання питання використання земельної ділянки площею
0,1668 га на вулиці Оболонській, 29 у Подільському районі міста Києва”
(Башлаков С.)
6.
“
Про затвердження Порядку розміщення вивісок у місті Києві”
(Башлаков С.)
7.
“
Про створення єдиної інформаційної бази пам'яток культурної
спадщини міста Києва”(Березницька Л., Таранов А.)
8.
“
Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів України
щодо внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання
оплати праці працівників культури" від 03.04.2006р. № 413
” (Березницька Л.)
9.
“Про створення парку відпочинку "Почайна" на земельній ділянці
орієнтовною площею 10, 10 га, що розташована вздовж річки Почайна до затоки
Вовковата між проспектом Степана Бандери та вулицею Електриків в
Оболонському районі м. Києва” (Богатов К.)
10. “
Про надання статусу парку земельній ділянці орієнтовною площею
5,0га, що розташована між проспектом Степана Бандери, вулицею
Набережно-Рибальською, затокою Вовковата та включення до складу парку
культури та відпочинку "Парк Почайна" в Оболонському районі м. Києва”
(Богатов К.)
11. “
Про визначення за необхідне утворення Центру допомоги учасникам
антитерористичної операції” (Борозенець М.)
12. “
Про деякі заходи щодо організації функціонування дитячої кімнати
для тимчасового перебування дітей в адміністративному будинку Київської
міської ради
” (Лобан Ю., Вахель Ю., Пинзеник О., Манойленко Н., Сандалова
Г.)
13. “
Про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської ради
з питань перевірки фінансово-господарської діяльності Публічному
акціонерного товариства "Холдингова компанія "Київміськбуд"
” - рішення
прийняте за основу (Вахель Ю.)
14. “
Про затвердження обов'язкового переліку інформації для публікації
на офіційному веб-сайті виконавчого органу Київської міської ради "Київської
міської державної адміністрації) та офіційних веб-сайтах суб'єктів
господарювання комунальної власності міста Києва
” (Вахель Ю.)

15. “
Про недопущення громадсько-політичної діяльності та політичної
агітації в загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва
” - рішення прийняте
за основу (Гусовський С., Шульга Н., Макаров О.)
16. “
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”
(Гусовський С., Макаров О., Руденко О.)
17. “Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва”
(Гусовський С.)
18. “
Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів України,
Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
щодо правових аспектів внесення змін до національного класифікатора України
ДК 003:2010 в сфері охорони здоров'я
” (Лобан Ю.)
19. “
Про врегулювання питання використання земельної ділянки площею
0,5506 га на перетині вулиці Ревуцького та вулиці Анни Ахматової в
Дарницькому районі міста Києва” (Лобан Ю., Сандалова Г., Стрижов Д.)
20. “
Про звернення депутатів Київської міської ради до Прем'єр-міністра
України, Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства аграрної
політики України” (Лобан Ю.)
21. “
Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована за
адресою вул. Ревуцького, 10/2 вул. Анни Ахматової, 2-а у Дарницькому районі
м. Києва
” (Лобан Ю.)
22. “
Про внесення змін до рішення Київської міської ради № 116/116 від
03.03.2016 року "Про затвердження міської цільової програми "Турбота.
Назустріч киянам на 2016-2018 роки"
” (Лобан Ю.)
23. “
Про годину запитань до Київського міського голови
” - рішення
прийняте за основу (Макаров О.)
24. “
Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України та
Кабінету Міністрів України щодо справедливого розподілу податку на доходи
фізичних осіб між державним бюджетом та бюджетом міста Києва
” (Макаров
О.)
25. “
Про створення тимчасової контрольної комісії 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 утримання вулиць і
доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва у 2016 році
” (Макаров О.,
Осадчук А., Харчук С.)
26. “
Про надання статусу скверу земельній ділянці по вулиці Княжий
Затон, 4 у Дарницькому районі м. Києва
” (Марченко Р.)
27. “
Про створення парку відпочинку на земельній ділянці орієнтовною
площею 7,54 га, що розташована між проспектом Миколи Бажана та вулицею
Срібнокільська навколо озера Срібний кіл у Дарницькому районі м. Києва”
(Марченко Р.)
28. “
Про внесення змін до Положення про конкурс проектів з реалізації
енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені
об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних
будинках, затвердженого рішенням Київської міської ради від 26.12.2014 №
865/865
” (Ноздря В.)
29. “
Про звіт тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з
питань перевірки виникнення заборгованості комунального підприємства
"Київський метрополітен" за лізинговими контрактами, укладеними між
комунальним підприємством "Київський метрополітен" та товариство з
обмеженою відповідальністю "Укррослізинг"
” (Осадчук А.)
30. “
Про створення охоронних зон навколо гнізд рідкісних видів птахів,
занесених до Червоної книги України
” (Пинзеник О.)
31. “
Про припинення розміщення заїжджих пересувних цирків шапіто з
тваринами на території міста Києва” (Пинзеник О.)
32. “Про
забезпечення
прийняття
до
комунальної
власності
територіальної громади міста Києва об'єктів соціальної інфраструктури
Державного підприємства "Виробниче об'єднання "Київський радіозавод"”
(Стрижов Д.)
33. “Про створення парку відпочинку "Совський парк" на земельній
ділянці орієнтовною площею 8 га між вулицями Івана Пулюя та Бориса Гаріна у
Солом'янському районі міста Києва” (Таранов А.)
34. “Про врегулювання питання використання земельної ділянки площею
1,1581 га на вул. Львівській, 18 (літ.Б) у Святошинському районі м. Києва”
(Харчук С.)
35. “Про відмову Товариству з обмеженою відповідальністю
«Виробничо-будівельна компанія «Градобуд» у поновленні договору оренди

земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового
будинку
з
вбудовано-прибудованими
приміщеннями
громадського,
соціально-культурного призначення та підземним паркінгом, площею 5 270 кв. м
на вул. Анрі Барбюса у Печерському районі м. Києва” (Балицька О.)
36. “
Про затвердження Положення про конкурсний відбір кандидатур на
посади головних лікарів закладів охорони здоров'я комунального сектору в місті
Києві
” - рішення заветоване (Лобан Ю.)

Проекти рішення Київської міської ради, що були розроблені
депутатами Фракції “Об’єднання “Самопоміч” і наразі перебувають на
розгляді Київської міської ради:
37. “
Про продовження строку дії договорів оренди нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва у буд.
№13 А на вул. Полярній” (Антонєнко Л.)
38. “
Про надання інформації стосовно кінцевих бенефіціарних власників
юридичних осіб, що претендують на отримання прав на землю чи майно
територіальної громади міста Києва
” (Антонєнко Л., Макаров О., Балицька О.,
Осадчук А.)
39. “
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 квітня
2015 року № 415/1280 "Про затвердження Положення про оренду майна
територіальної громади міста Києва"
” (Антонєнко Л.)
40. “
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”
(Балицька О.)
41. “
Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки на вул.
Гоголівській, 32-в у Шевченківському районі м. Києва укладеного між
Київською міською радою та Приватним акціонерним товариством
"Авіакомпанія "Віта" від 26 січня 2004 року № 91-6-00209
” (Балицька О.)
42. “
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15
листопада 2016 року № 411/1415 "Про затвердження Порядку залучення,
розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку
інфраструктури міста Києва"” (Балицька О.)
43. “
Про здійснення закупівель в електронній системі публічних
закупівель ProZorro” (Башлаков С., Руденко О.)
44. “
Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована на
перетині вулиць Богатирської та Полярної в Оболонському районі м. Києва”
(Богатов К.)
45. “
Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України
щодо удосконалення законодавчого регулювання у галузі зовнішньої реклами”
(Борозенець М.)

46. “
Про скасування містобудівних умов та обмежень забудови земельної
ділянки для завершення будівництва житлово-офісного комплексу між вул.
Микільсько-Слобідською та просп. Броварським у Дніпровському районі міста
Києва від 17.01.2017 р. № 36/17/012/009-17” (Васильчук В., Гусовський С.,
Сандалова Г.)
47. “
Про надання статусу ландшафтного заказника місцевого значення
"Радунка" земельним ділянкам у Дніпровському районі м. Києва
” (Васильчук В.)
48. “
Про надання статусу скверу земельній ділянці в межах вулиць
Кудрявської, Петрівської та Смирнова-Ласточкіна в Шевченківському районі
міста Києва
” (Вахель Ю.)
49. “
Про забезпечення збереження пам’ятки археології місцевого
значення та розміщення музею на ділянці прибережного міського кварталу
Середньовічного Києва (ХІ-ХІХст.) на Поштовій площі в місті Києві”
(Гусовський С.)
50. “
Про затвердження Положення про загальні збори членів
територіальної громади за місцем проживання у місті Києві
” (Гусовський С.)
51. “
Про звернення депутатів Київської міської ради до Президента
України та Верховної Ради України щодо необхідності створення Вищого
антикорупційного суду” (Гусовський С., Осадчук А.)
52. “
Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів України
та Верховної Ради України щодо здійснення державного контролю за
відповідністю рішень органів місцевого самоврядування Конституції України та
законам України” (Гусовський С., Макаров О.)
53. “
Про здійснення заходів щодо реалізації місцевої ініціативи №
08/КО-12518
від
27.10.2016
щодо
створення
першої
черги
рекреаційно-спортивного парку відпочинку загальноміського значення на
Микільській Слобідці” (Гусовський С.)
54. “
Про скасування містобудівних умов та обмежень забудови земельної
ділянки для будівництва торгово-розважального комплексу з підземними
торговими та технічними приміщеннями на перетині Оболонського проспекту та
вул. Героїв Дніпра в Оболонському районі міста Києва від 19.11.2013 р. №
20198/0/12/009-13” (Гусовський С.)
55. “
Про ініціювання розірвання Договору про поновлення та внесення
змін і доповнень до Договору оренди земельних ділянок, розташованих на
перетині просп. Оболонського та вул. Героїв Дніпра в Оболонському районі

міста Києва № 78-6-00383 від 27.07.2006, зареєстрованого за № 5782 від
08.11.2013
” (Гусовський С.)
56. “
Про надання статусу скверу земельній ділянці орієнтовною площею
189476.36 кв.м., що розташована навколо озера "Сонячне" на вул. Ревуцького в
Дарницькому районі міста Києва” (Лобан Ю., Сандалова Г.)
57. “
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 липня
2015 року № 787/1651 "Про управління районами міста Києва"
” (Макаров О.)
58. “
Про надання фінансової підтримки об'єднанням співвласників
багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам
” (Ноздря В.,
Манойленко Н.)
59. “
Про організацію ресурсних центрів створення та функціонування
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на базі комунального
концерну «Центр комунального сервісу»
” (Манойленко Н.)
60. “
Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Вільшанській,
2-6 у Печерському районі м. Києва
” (Манойленко Н.)
61. “
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня
2011 року №242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві"”
(Манойленко Н.)
62. “
Про відмову Товариству з обмеженою відповідальністю
"Будтехальянс ЛТД" у поновленні договору оренди земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування житлового, офісно-торговельного
комплексу із вбудованим закладом для роботи з дітьми на вул. Анрі Барбюса,
28-а у Печерському районі м. Києва
” (Манойленко Н.)
63. “
Про надання статусу скверу земельній ділянці по вулиці просп.
Петра Григоренка, 19, 21 у Дарницькому районі м. Києва
” (Марченко Р.)
64. “
Про надання статусу скверу земельній ділянці по вулиці Анни
Ахматової, 23 у Дарницькому районі м. Києва
” (Марченко Р.)
65. “
Про відшкодування різниці в нарахуваннях за послуги з
централізованого опалення та гарячого водопостачання, наданих ПАТ
"Київенерго" та ПАТ "АК "Київводоканал" об'єднанням співвласників
багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам
” (Ноздря В.)
66. “
Про внесення змін до Положення про конкурс проектів з реалізації
енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені
об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, затвердженого рішення
Київської міської ради від 26.12.2014 № 865/865
” (Ноздря В.)

67. “
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"
” (Руденко О.)
68. “
Про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської ради
щодо вивчення ситуації, що склалася на території заводу "Радикал"
” (Сандалова
Г.)
69. “
Про деякі заходи з розвитку водного господарства та екологічного
оздоровлення водних об'єктів на території міста Києва
” (Сандалова Г.)
70. “
Про врегулювання питання використання земельної ділянки площею
0,3827 га на вул. Сормовській, 3 у Дарницькому районі міста Києва
” (Стрижов
Д.)
71. “
Про деякі питання забезпечення благоустрою у місті Києві”
(Стрижов Д.)
72. “
Про забезпечення дотримання законодавства в сфері охорони
культурної спадщини на території міста Києва та затвердження Порядку
державного управління у сфері охорони культурної спадщини у місті Києві”
(Таранов А., Березницька Л.)
73. “
Про надання статусу парку земельним ділянкам, що розташовані між
будинками №№1, 1А, 1Б на вул. Юрія Шумського і пляжною зоною озера
Тельбін у Дніпровському районі м. Києва
” (Шульга Н.)
74. “Про забезпечення збереження та раціонального використання
прибережних захисних смуг водних об'єктів у Дніпровському районі міста
Києва” (Гусовський С.)
75. “Про надання статусу парку земельній ділянці орієнтовною площею
9.8 га, що розташована в історичній місцевості - на Замковій горі в Подільському
районі м. Києва” (Гусовський С., Березницька Л.)
76. “Про ініціювання створення місцевої асоціації "Київська
агломерація"” (Гусовський С., Макаров О.)
77. “Про створення єдиної інформаційної бази водних об'єктів міста
Києва” (Сандалова Г.)
78. “Про створення комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа "МАЯК ОБОЛОНІ"” (Богатов К.)
79. “Про ініціювання викупу земельної ділянки 8000000000:79:017:018к
для суспільних потреб шляхом укладення договору міни між Київською міською

радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ІСТІЛ ХОЛДІНГ»”
(Пинзеник О.)
Участь депутатів фракції у тимчасових контрольних комісіях Київської
міської ради:
1.

З питань забезпечення киян, які беруть участь в АТО (Борозенець

М.)
2.
З питань вивчення та врегулювання будівництва і використання
земельних ділянок на вул. О. Гончара, 17-23 у Шевченківському районі м. Києва
(Балицька О., Осадчук А.)
3.
З питань перевірки обставин, які призвели до віднесення ПАТ
“Комерційний банк “Хрещатик” до категорії неплатоспроможних (Антоненко Л.,
Руденко О.)
4.
Щодо перевірки сплати пайової участі (внесків) забудовників
(інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м.
Києва на підставі договорів укладених після 2006 року (Балицька О., Руденко О.,
Антоненко Л.)
5.
З питань перевірки діяльності автозаправних станцій (в тому числі
газових) на території міста Києва (Ваильчук В., Харчук С.)
6.
Щодо перевірки дотримання будівельних норм, державних
стандартів і правил при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та
утриманні вулиць і доріг міста Києва (Харчук С.)
7.
Щодо перевірки законності розташування існуючих будинків,
будівель, споруд, інженерних мереж та комунікацій, МАФів, а також законності
передачі (надання) земельних ділянок, які знаходяться на території Труханового
острова (Пинзеник О.)

Робота з громадою. Громадські приймальні.
Громадські приймальні
Станом на грудень місяць 2017 року громадські приймальні діють у
кожному районі міста Києва.
Загальна кількість громадських приймалень - 27 з них 14 депутатських та 13
спеціалізованих (з загальних юридичних питань, питань ОСББ, соціального
забезпечення, ЖКГ, банківського, спадкового, трудового, земельного і
кримінального права та судових процесів).
За 2017 рік роботи, громадські приймальні “Об’єднання “Самопоміч” у
місті Києві відвідало більше 3500 громадян, з них 2139 отримало первинну
юридичну допомогу, а 1375 провели ос
обисті зустрічі з депутатами.
Інформацію щодо адрес та графіків роботи громадських приймалень
розміщено в загальному доступі на сайті “Об’єднання “Самопоміч” у місті
Києві:
http://kyiv.samopomich.ua/

Робота з громадою
Використання депутатських фондів
В порядку виконання статті 18 Закону України “Про статус депутатів
місцевих рад” та згідно “Програми вирішення депутатами Київської міської ради
соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм, та доручень
виборців на 2016-2019 роки” депутатами Київської міської ради фракції
“Об’єднання “Самопоміч” було витрачено 
10,2 
мільйонів гривень з них:
- 4,2 
млн. грн. на товарно-матеріальні цінності (допомогу отримали 23
навчальні заклади, 22 дошкільні навчальні заклади, 1 медичний заклад, 19
житлових будинків, 3 будинки-інтернати, 2 центри творчості);
- 4,1 млн. матеріальна допомога (отримало 2207 малозабезпечених киян);
- 1,9 млн. грн. перенаправлено головним розпорядникам для закупівлі
дороговартісних товарно-матеріальних цінностей, які неможливо закупити через
процедурні обмеження.
Проекти громадської організації.
Депутати фракції взяли участь в численних подіях організованих
Громадською організацією та молодіжним крилом “Об’єднання “Самопоміч” в
усіх районах Києва, серед них:
1.
“Ярмарок спорту” та “Влучний м’яч”- спортивні свята.
2.
“Family Я” - сімейне свято.
3.
“Київ зелене місто” та “Київ чисте місто” - насадження дерев та
прибирання територій.
4.
“Добрі речі” - соціальний проект.
5.
Для молоді - розважально-пізнавальні, освітні та мотивуючі проекти і
тренінги, зустрічі з депутатами, акції до державних свят, школа молодого
політика та молодого дипломата, стажування, курси ділової української мови,
англійської мови.

