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Голові постійної комісії Київської
міської ради з питань освіти,
науки, сім’ї, молоді та спорту
Старостенко Г.В.
01044, м.Київ, вул. Хрещатик, 36

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановна Ганна Вікторівна!
Як представник інтересів територіальної громади, та депутат Київської
міської ради VIII скликання звертаюсь до вас з наступним питанням.
05.06.2019 року на засіданні Постійної комісії Київської міської ради з
питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту розглядалася місцева ініціатива
«Щодо розширення мережі закладів освіти Дарницького району міста Києва»
яка в цілому була підтримана.
Проте під час обговорення даного питання з’ясувалося, що наявні певні
законодавчі та містобудівні обмеження, що не дають можливості здійснювати
будівництво навчальних закладів у мікрорайоні Позняки-2, і одним з
найголовніших питань є відсутність детального плану території мікрорайону.
Також звертаю вашу увагу, що дана місцева ініціатива 11.06.2019 року
також була розглянута та підтримана на засіданнях Постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, та
Постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку, які в ході засідань також надали відповідні доручення
щодо даної ініціативи профільним департаментам.
Також 07.06.2019 року було проведено засідання робочої групи з цього
питання у Департаменті містобудування та архітектури Київської міської
державної адміністрації, у якому також взяли участь представники Інституту

генерального плату міста Києва, на якому обговорювалися проблемні питання
із затвердження ДПТ мікрорайону Позняки-2.
В подальшому, на засіданні Постійної комісії Київської міської ради з
питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту від 18.09.2019 року нами було
заслухано пояснення представника Комунальної організації КО «Київгенплан»
щодо розробки ДПТ мікрорайону Позняки-2 та мікрорайону Теремки-2 під час
чого з’ясувалося, що необхідно виділення додаткового фінансування для
розроблення розділу стратегічної екологічної оцінки документів державного
планування. Тому було прийняте рішення звернутися до постійної комісії
Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку
та Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) з
проханням
виділення додаткових бюджетних коштів на розроблення
детального плану території в межах Дніпровської набережної, вулиці
Здолбунівської, проспектів Петра Григоренка та Миколи Бажана, враховуючи
необхідність розроблення розділу стратегічної екологічної оцінки документів
державного планування.
Надалі, під час наступної робочої зустрічі у Департаменті містобудування
та архітектури КМДА із представниками проектантів КО «Інститут
генерального плану міста Києва» останніми було запропоновано, для
віднайдення нормативної кількості паркувальних місць засипати озеро
Жандарка. В той самий час така пропозиція є неприйнятною для місцевих
мешканців, оскільки відповідно до рішення Київської міської ради від
14.09.2017 року №20/3029 «Про створення парку відпочинку на земельній
ділянці орієнтовною площею 5,9 га.» дану земельну ділянку було фактично
віднесено до земель, що мають рекреаційне значення.
Крім того виникають певні питання щодо комунікації із проектною
організацією, оскільки ні на мої депутатські звернення, ні на звернення КМДА,
дана організація не відповідає, хоча відповідно до Положення, яким вони
фактично керуються у своїй діяльності, зазначена комунальна організація
підпорядковується Головному управлінню містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), правонаступником якого є
Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Таким чином на мою думку, дане питання вже набрало тієї критичної
маси та потребує негайного втручання влади міста, оскільки розробка
відповідного ДПТ триває роками, і в цей час також триває і забудова
мікрорайону, збільшується кількість молодих сімей із дітьми, яким нажаль
закритий шлях до дитячих садків та шкіл, оскільки соціальна інфраструктура
мікрорайону не витримує такого навантаження, а нові заклади освіти, на
відміну від житлових будинків не зводяться.
Зважаючи на вищевикладене я вважаю за необхідне підняти питання
щодо розробки ДПТ мікрорайону Позняки-2 на наступному засіданні Постійної
комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту, на
яку запросити представників профільних департаментів та представників
Інституту генерального плану міста Києва, які безпосередньо відповідають за
розробку даного ДПТ.

Крім того вважаю за необхідне винести на засідання комісії питання щодо
звернення до Київського міського голови відносно перевірки діяльності
Комунальної організації виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) «Інститут Генерального плану м.Києва», та
розглянути питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності її
керівництва.
Також на мою думку необхідно розглянути питання щодо можливості
розірвання договору за яким вищезазначена Комунальна організація виконує
роботи із розроблення ДПТ мікрорайону Позняки-2, оскільки на даний час дані
послуги надаються невчасно, та неналежної якості, виконавцем робіт не
вживаються усі заходи необхідні для належного виконання ними умов
договору, що в свою чергу призводить до зростання соціальної напруги у місті,
зокрема у сфері освіти, оскільки таким чином фактично саботується питання
розбудови соціальної інфраструктури міста.
Про результати розгляду даного звернення повідомити мене за адресою
депутатської приймальні: м. Київ, вул. Княжий Затон 16-Д, e-mail:
goncharov.press@gmail.com
З повагою

Олександр Гончаров

