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за 1 рік роботи

На виконання Наказу Голови Всеукраїнського об’єднання «СВОБОДА»На виконання Наказу Голови Всеукраїнського об’єднання «СВОБОДА»
 Олега Тягнибока № 410 від 20.09.10, відповідно до статті 16 Закону України  Олега Тягнибока № 410 від 20.09.10, відповідно до статті 16 Закону України 
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На виборах до Київради 25 жовтня 2015 року Всеукраїнське 
об'єднання «Свобода»  здобуло   голосів виборців та 7,73%
отримало депутатів від 120 загального складу 14 
депутатського корпусу Київради

ПОВЕРЕДНЯ КАДЕНЦІЯ ДЕПУТАТІВПОВЕРЕДНЯ КАДЕНЦІЯ ДЕПУТАТІВ6 6 ПОВЕРЕДНЯ КАДЕНЦІЯ ДЕПУТАТІВ6 

ВО «Батьківщина» ВО «Свобода» 

27,56%

11,81%
 8,92% 7,81%  7,73%

БПП
«Солідарність»

БПП

«Єдність» «Об'єднання 
„Самопоміч“»

с

ТЕПЕРІШНЯ КАДЕНЦІЯ  ДЕПУТАТІВТЕПЕРІШНЯ КАДЕНЦІЯ  ДЕПУТАТІВ1414ТЕПЕРІШНЯ КАДЕНЦІЯ  ДЕПУТАТІВ14

На виборах до Київради 25 жовтня 
2015 року Всеукраїнське 

об'єднання «Свобода» здобуло  7,73%
голосів виборців та отримало 14 
депутатів від 120 – загального складу 
депутатського корпусу міської ради

Фракція свободівців у Київраді збільшилася 
більш ніж удвічі порівняно з 
попереднім скликанням

6 депутатів

2014

14 депутатів

2015



ЗВІТ ФРАКЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГОЗВІТ ФРАКЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО

ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА" У КИЇВСЬКІЙ ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА" У КИЇВСЬКІЙ 

МІСЬКІЙ РАДІ ЗА 2016 РІКМІСЬКІЙ РАДІ ЗА 2016 РІК

ЗВІТ ФРАКЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО

ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА" У КИЇВСЬКІЙ 

МІСЬКІЙ РАДІ ЗА 2016 РІК

222

Петро Кузик

· перший заступник постійної комісії Київради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку;
· заступник голови тимчасової контрольної комісії Київради 
щодо перевірки сплати пайової участі (внесків) замовників 
у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури Києва на підставі договорів, 
укладених після 2006 року.

Прохор  Антоненко

· перший заступник постійної комісії Київради з питань 
транспорту, зв’язку та реклами.

Богдан Бенюк

· перший заступник постійної комісії Київради  з питань 
культури, туризму та інформаційної політики;
· член комісії з питань найменувань.

Олег Бондарчук

· голова постійної комісії Київради з питань законності, 
правопорядку та боротьби з корупцією;
· член тимчасової контрольної комісії Київради з питань 
перевірки обставин, які призвели до віднесення ПАТ «КБ 
«Хрещатик» до категорії неплатоспроможних;
· член тимчасової контрольної комісії Київради щодо 
перевірки сплати пайової участі (внесків) замовників у 
створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури Києва на підставі договорів, укладених після 
2006 року;

Володимир Бохняк

· заступник голови постійної комісії Київради з питань 
місцевого самоврядування, регіональних 
та міжнародних зв'язків;
· є членом комісії з найменувань; 
· член адміністративної комісії при виконавчому органі 
Київської міської ради (Київській міській державній 
адміністрації). 

КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ 
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417417 запитів 

 звернень 3 2103 210

Депутати фракції 
ВО «Свобода» 
у Київраді спрямовали 
до органів виконавчої 
влади і в інші
установи:

417 запитів 

 звернень 3 210

КІЛЬКІСТЬ ДЕПУТАТСЬКИХ 
ЗАПИТІВ/ ЗВЕРНЕНЬ???За рік роботи депутати фракції "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" у 

Київській міській раді на реалізацію «Програми захисту українців», 
передвиборчої програми ВО «Свобода» та виконання депутатських 
повноважень подали   81  проект рішень.
З них  Київрадою.27 ухвалено

КІЛЬКІСТЬ ПОДАНИХ ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ/УХВАЛЕНИХ РІШЕНЬ

На 26-ти пленарних засіданнях І-ІІ сесій Київської 
міської ради VІІІ скликання депутати-свободівці 
1 190 разів брали слово для виступу 
з місця та трибуни.

ВИСТУПИ 

Для забезпечення належної комунікації з виборцями свободівці, окрім 
роботи в округах, відкрили громадські приймальні в усіх десяти районах 
міста Києва. За рік роботи проведено  зустрічі з виборцями, на яких 224
побували громадян.7 307 

Проведено  особистих прийоми. -ми громадянам надано 192  3 228
юридичну консультацію, підготовлено відповідні запити і звернення, надано 
матеріальну допомогу.

РОБОТА НА ОКРУГАХ ТА В РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА

1 1901 1901 190
ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ

ДОПОМОГА ЗАКЛАДАМ ОСВІТИ ТА ДИТЯЧИМ 
ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДАМ

4 750 789 грн

1 307 928 грн

МОВА
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ 
РОБОТИ ТА 

НАПРАЦЮВАННЯ 
ФРАКЦІЇ 

ВО «СВОБОДА» 
У КИЇВСЬКІЙ 

МІСЬКІЙ РАДІ

На виконання 

програмних засад 

Всеукраїнського 

об'єднання 

«Свобода» щодо 

встановлення 

національної, 

соціальної та 

історичної 

справедливості 

пліч-о-пліч із 

громадою 

фракція 

націоналістів 

працює за такими 

напрямками:

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ТА НАПРАЦЮВАННЯ 
ФРАКЦІЇ ВО «СВОБОДА» У КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ТА НАПРАЦЮВАННЯ 
ФРАКЦІЇ ВО «СВОБОДА» У КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ

Контроль за Контроль за 
справедливим справедливим 

розподілом розподілом 
та видатками та видатками 

бюджетубюджету

Контроль за 
справедливим 

розподілом 
та видатками 

бюджету

Контроль за Контроль за 
справедливим справедливим 

розподілом розподілом 
та видатками та видатками 

бюджетубюджету

Контроль за 
справедливим 

розподілом 
та видатками 

бюджету

Контроль за Контроль за 
збереженнямзбереженням
та прозорим та прозорим 

використанням використанням 
майна і землі майна і землі 

громади Києвагромади Києва

Контроль за 
збереженням
та прозорим 

використанням 
майна і землі 

громади Києва

Контроль за Контроль за 
збереженнямзбереженням
та прозорим та прозорим 

використанням використанням 
майна і землі майна і землі 

громади Києвагромади Києва

Контроль за 
збереженням
та прозорим 

використанням 
майна і землі 

громади Києва

Боротьба з Боротьба з 
корупцією корупцією 

та свавіллям та свавіллям 
чиновниківчиновників

Боротьба з 
корупцією 

та свавіллям 
чиновників

Боротьба з Боротьба з 
корупцією корупцією 

та свавіллям та свавіллям 
чиновниківчиновників

Боротьба з 
корупцією 

та свавіллям 
чиновників

ПопуляризаціяПопуляризація
здорового здорового 

способу життя способу життя 
та спортута спорту

Популяризація
здорового 

способу життя 
та спорту

ПопуляризаціяПопуляризація
здорового здорового 

способу життя способу життя 
та спортута спорту

Популяризація
здорового 

способу життя 
та спорту

На виконання програмних засад 
Всеукраїнського об'єднання 
«Свобода» щодо встановлення 
національної, соціальної та 
історичної справедливості пліч-
о-пліч з громадою фракція 
націоналістів працює в таких 
напрямках:

На виконання програмних засад 
Всеукраїнського об'єднання 
«Свобода» щодо встановлення 
національної, соціальної та 
історичної справедливості пліч-
о-пліч з громадою фракція 
націоналістів працює в таких 
напрямках:

Боротьба Боротьба 
за місцеве за місцеве 

самоврядування самоврядування 
в Києві в Києві 

та добробут та добробут 
киянкиян

Боротьба 
за місцеве 

самоврядування 
в Києві 

та добробут 
киян

Боротьба Боротьба 
за місцеве за місцеве 

самоврядування самоврядування 
в Києві в Києві 

та добробут та добробут 
киянкиян

Боротьба 
за місцеве 

самоврядування 
в Києві 

та добробут 
киян

Захист Захист 
довкілля, довкілля, 
створення створення 

комфортних комфортних 
умов життя умов життя 

киянкиян

Захист 
довкілля, 
створення 

комфортних 
умов життя 

киян

Захист Захист 
довкілля, довкілля, 
створення створення 

комфортних комфортних 
умов життя умов життя 

киянкиян

Захист 
довкілля, 
створення 

комфортних 
умов життя 

киян

Захист Захист 
національних, національних, 
соціальних та соціальних та 

історичнихісторичних
інтересів киянінтересів киян

Захист 
національних, 
соціальних та 

історичних
інтересів киян

Захист національних, соціальних та Захист національних, соціальних та 
історичних інтересів кияністоричних інтересів киян

Захист національних, соціальних та 
історичних інтересів киян

Захист Захист 
національних, національних, 
соціальних та соціальних та 

історичнихісторичних
інтересів киянінтересів киян

Захист 
національних, 
соціальних та 

історичних
інтересів киян

Контроль за справедливим розподілом Контроль за справедливим розподілом 
та видатками бюджетута видатками бюджету

Контроль за справедливим розподілом 
та видатками бюджету

Контроль за збереженням, раціональним та прозорим Контроль за збереженням, раціональним та прозорим 
використанням майна і землі громади Києвавикористанням майна і землі громади Києва

Контроль за збереженням, раціональним та прозорим 
використанням майна і землі громади Києва

Захист довкілля, створення комфортних Захист довкілля, створення комфортних 
умов життя киянумов життя киян

Захист довкілля, створення комфортних 
умов життя киян

Боротьба за місцеве самоврядування Боротьба за місцеве самоврядування 
в Києві та добробут киянв Києві та добробут киян

Боротьба за місцеве самоврядування 
в Києві та добробут киян

Популяризація здорового способу життя  та спортуПопуляризація здорового способу життя  та спортуПопуляризація здорового способу життя  та спорту

Боротьба з корупцією та свавіллям чиновниківБоротьба з корупцією та свавіллям чиновниківБоротьба з корупцією та свавіллям чиновників

МОВА
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Олег Чернецький

· член постійної комісії Київради з питань бюджету 
та соціально-економічного розвитку;
· член тимчасової контрольної комісії з питань перевірки 
виникнення заборгованості комунального підприємства 
«Київський метрополітен»  за лізинговими контрактами, 
укладеними між комунальним підприємством 
«Київський метрополітен» та ТОВ «Укррослізинг».

Окрім того депутатами взято участь у роботі 520 
тимчасових контрольних комісій та робочих груп.

 За рік роботи депутатами фракції "Всеукраїнське об'єднання 
"Свобода" у Київській міській раді на реалізацію «Програми 
захисту українців», передвиборчої програми ВО «Свобода» та 
виконання депутатських повноважень було подано  

78  проектів рішень.
 З підготовлених депутатами-свободівцями проектів рішень 

24 підтримані Київською міською радою.

ПОДАНІ ПРОЕКТИ РІШЕНЬ/ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

 На виконання своїх депутатських повноважень депутатами 
фракції ВО «Свобода» у Київраді спрямовано до органів 

виконавчої влади і в інші установи запитів та  417 3210
звернень. 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ ТА ЗВЕРНЕННЯ

За перший рік роботи Київради депутати-свободівці, під час 26 
пленарних засідань І-ІІ сесії Київської міської ради VІІІ скликання, 

690 разів брали слово для виступу з місця та трибуни.

ВИСТУПИ 

???

 Для забезпечення належної комунікації з виборцями 
депутати-свободівці, окрім роботи в округах, відкрили громадські 
приймальні в усіх десяти районах міста Києва. 

РОБОТА НА ОКРУГАХ ТА В РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА

ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНИХ, СОЦІАЛЬНИХ ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНИХ, СОЦІАЛЬНИХ 

ТА ІСТОРИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ КИЯНТА ІСТОРИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ КИЯН
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Наразі триває процес 
найменування вулиці на честь 

РОМАНА ШУХЕВИЧА.

 Депутати ВО «Свобода» 
домоглися надання одній із 

вулиць Києва імені героя 
української нації

 СТЕПАНА БАНДЕРИ. 

Фракція ВО «Свобода»
у Київській міській раді 
послідовно вимагає 
подолання наслідків 
совєцької окупації у всіх 
царинах життя столиці. 

На розгляд Київради подано 
проект рішення  

«ПРО ПОДОЛАННЯ 
НАСЛІДКІВ СОВЄЦЬКОЇ 
ОКУПАЦІЇ В МОВНІЙ 
ЦАРИНІ». 

Проект передбачає 
всебічний захист 
української мови у столиці.

З метою встановлення історичної справедливості подано проект рішення З метою встановлення історичної справедливості подано проект рішення 
«ПРО ВШАНУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА КИЄВА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНСЬКИХ ЖЕРТВ «ПРО ВШАНУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА КИЄВА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНСЬКИХ ЖЕРТВ 

РОСІЙСЬКО-БІЛЬШОВИЦЬКОГО ТА НІМЕЦЬКОГО ОКУПАЦІЙНИХ РЕЖИМІВ». РОСІЙСЬКО-БІЛЬШОВИЦЬКОГО ТА НІМЕЦЬКОГО ОКУПАЦІЙНИХ РЕЖИМІВ». 

З метою встановлення історичної справедливості подано проект рішення 
«ПРО ВШАНУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА КИЄВА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНСЬКИХ ЖЕРТВ 

РОСІЙСЬКО-БІЛЬШОВИЦЬКОГО ТА НІМЕЦЬКОГО ОКУПАЦІЙНИХ РЕЖИМІВ». 

Задля відзначення 
важливого етапу 
державотворення та 
відновлення історичної 
пам'яті українського 
народу за поданням 
фракції націоналістів 
Київрадою ухвалено 
рішення 
«ПРО ВІДЗНАЧЕННЯ 
75-РІЧЧЯ АКТУ 
ВІДНОВЛЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ 
ДЕРЖАВИ».

МОВА

Київська міська організація 
ВО «Свобода» спільно з 
фракцією у Київраді 
здійснює фінансову 
підтримку родин 
ветеранів ОУН-УПА 
та дисидентів.

Свободівці  відстоюють реалізацію
 декомунізації топонімів міста Києва

МОВА
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 За рік роботи було проведено  особистих прийомів 141
громадян, які відвідали  громадян. Внаслідок прийомів 754
надавались юридичні консультації, складались запити і звернення, 
надавалась матеріальна допомога. 

 Депутатами проведено  зустрічі з виборцями, на яких 124
побували  громадян.3307
 За рік роботи депутатами фракції «Всеукраїнське об'єднання 

«Свобода» надано матеріальну допомогу  киянам на 2799
загальну суму  гривень.4750789
 Надана допомога закладам освіти та дитячим дошкільним 

навчальним закладам на загальну суму  гривень.1307928

На виконання програмних засад Всеукраїнського об'єднання «Свобода» 
щодо встановлення національної, соціальної та історичної справедливості, 
пліч о пліч з громадою, фракція націоналістів працює в таких напрямках: 
 
 ● Захист національних, соціальних та історичних
  інтересів киян;

 ● Контроль за справедливим розподілом 
 та видатками бюджету;

 ● Контроль за збереженням, раціональним та прозорим 
 використанням майна і землі громади Києва;

 ● Захист довкілля, створення належним 
 і комфортних умов життя киян;

 ● Боротьба за місцеве самоврядування в Києві 
 та добробут киян;

 ● Сприяння популяризації здорового 
 способу життя та спорту;

 ● Боротьба з корупцією 
 та свавіллям чиновників.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ФРАКЦІЇ 
ВО «СВОБОДА» У КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ
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У зв'язку з підвищенням 
тарифів на комунальні послуги, 
для підтримки соціально 
незахищених верств населення 
фракція ВО «Свобода» окремим 
проектом рішення пропонувала 
спрямувати , 30% коштів

одержаних внаслідок 
перевиконання бюджету, на потреби 
малозабезпечених киян.

Фракція ВО «Свобода» 
послідовно вимагає 
припинення будь-якої 
співпраці з  
країною-окупантом Росією. 
Зокрема, свободівська фракція 
єдина в Київраді проголосувала 
проти рішення про надання в оренду 
земельної ділянки російській 
компанії "МТС". Із метою 
комплексного розв’язання цієї 

проблеми націоналісти подали проект рішення 
«Про суб'єктів господарювання-резидентів 
Російської Федерації, що здійснюють 
господарську діяльність у місті Києві», 
який передбачає надання рекомендацій приватним 
підприємствам припинити торгові відносини 
з країною-агресором.

За поданням свободівців Київрада ухвалила рішення 
«Про розірвання двосторонніх угод міста Києва 

з російськими містами та регіонами», 
зокрема з Москвою та Санкт-Петербургом. 

Подано проекти рішення про розірвання договорів 
оренди земельних ділянок Посольством Російської 

Федерації загальною площею 1 га на вулиці за адресами: 
вулиця Спаська, 14, 13-15 та вулиця Боричів Тік 17, 19, 21
у Подільському районі.

ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНИХ, СОЦІАЛЬНИХ ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНИХ, СОЦІАЛЬНИХ 

ТА ІСТОРИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ КИЯНТА ІСТОРИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ КИЯН

ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНИХ, СОЦІАЛЬНИХ 

ТА ІСТОРИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ КИЯН

30%30%

ПЕРЕВИКОНАННЯ 

БЮДЖЕТУ

Свободівці внесли правки в міську цільову програму «Турбота. 
Назустріч киянам», які передбачають додаткову виплату 

жінкам, які народжуватимуть .третю і більше дитину

+++

+++ +++

МОВА
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Депутати-свободівці 
продовжують надавати 
системну підтримку бійцям 
російсько-української 
війни. Проведено низку 
благодійних ярмарків, 
виручку від яких передано 
в зону бойових дій та на 
лікування поранених 
бійців. 

За цей рік безпосередньо на передову 
доставлено оптику, тепловізор, військову 
форму, засоби особистого захисту 
(бронежилети, окуляри тощо), засоби 
гігієни, паливно-мастильні матеріали, 
продукти харчування та інше. 

Задля захисту прав 
воїнів добровольчих 
формувань, які були 

утворені або самооргані-
зувалися для захисту 
територіальної цілісності 
України, але в подальшому 
не ввійшли до складу ЗСУ, 
МВС чи Нацгвардії, фракцією 
ВО «Свобода» подано 
проект рішення 
«Про визнання бійців-
добровольців, які брали 
участь у захисті 
територіальної цілісності 
та державного суверенітету 
на сході України». 

Націоналісти 
підготували проект 
рішення щодо 
найменування 
вулиці Московської 
ім'ям героя 
України киянина

,  Дмитра Годзенка
який загинув 
31 березня 2015 
року в російсько-
українській війні. 

Відкрито меморіальну 
дошку бійцю 
російсько-української 
війни Максиму 
Сухенку, випуснику 
спеціалізованої 
школи № 138 в 
Шевченківському 
районі

ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНИХ, СОЦІАЛЬНИХ ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНИХ, СОЦІАЛЬНИХ 

ТА ІСТОРИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ КИЯНТА ІСТОРИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ КИЯН

ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНИХ, СОЦІАЛЬНИХ 

ТА ІСТОРИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ КИЯН

МОВА



ЗВІТ ФРАКЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГОЗВІТ ФРАКЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО

ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА" У КИЇВСЬКІЙ ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА" У КИЇВСЬКІЙ 

МІСЬКІЙ РАДІ ЗА 2016 РІКМІСЬКІЙ РАДІ ЗА 2016 РІК

ЗВІТ ФРАКЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО

ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА" У КИЇВСЬКІЙ 

МІСЬКІЙ РАДІ ЗА 2016 РІК

777

виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-12019 роки, 
відповідно до з метою забезпечення подальшого соціального захисту окремих 
категорій малозахищених верств населення міста Києва, а також з метою 
забезпечення соціального захисту учасників антитерористичної операції та 
членів сімей загиблих у антитерористичній операції, Київська міська рада.
 Депутатами фракції ВО «Свобода» - легіонерами Свободи - постійно 
здійснюється підтримка бійців російсько-української війни. За цей рік на схід 
зібрано та передано: тепловізор, оптика, форма, засоби особистого захисту 
(бронежилети, окуляри і т.і.), засоби особистої гігієни, паливно-мастильні 
матеріали, продукти харчування та інше.
 Також, проведені благодійні ярмарки в школі №275 імені героя війни 
Володимира Кравчука, виручка від яких також направлялась, як в зону АТО, так і 
на лікування поранених бійців. Загалом було направлено понад 10 000 грн, 
медикаменти, продукти харчування та дитячі поробки для бійців АТО.
 З метою вшанування пам'яті та звитяги захисників України свободівцями 
за активної допомоги громади встановлено та урочисто відкрито перший в Києві 
пам'ятник Воїну-добровольцю. Здійснено благоустрій земельної ділянки, на якій 
розміщений пам'ятник: прокладені доріжки, висаджені дерева та чагарники, 
встановлено лавки для відпочинку мешканців.
 Наразі на розгляді Київради перебуває проект рішення націоналістів 
«Про визнання бійців-добровольців, які брали участь у захисті 
територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України», 
яким передбачено відновлення соціальної справедливості та захист прав воїнів 
зі складу добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувались 
для захисту територіальної цілісності України, але в подальшому не ввійшли до 
складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, 
Національної гвардії України.
 Свободівці захищають основи історичної тяглості в народній пам'ять про 
борців, які віддали своє життя за Україну, як в часи визвольної боротьби, так і 
сьогодення. Зокрема, поданий проект рішення щодо перейменування вулиці 
Московської ім'ям  киянина - героя України Дмитра Годзенка,  який загинув 31 
березня 2015 року в російсько-українській війні.

 Під час обговорення Бюджету міста Києва на 2016 рік, представники 
фракції ВО «Свобода» у Київраді наголошували на тому, що дохідна частина 
кошторису суттєво нижча, ніж сума, яку можна було залучити. За підрахунками 

свободівців, недонадходження складали що найменше  8 мільярдів гривень.
Ці розрахунки повністю підтвердилися. 

 Так, до бюджету було закладено  натомість, з 27,1 млрд. грн.,
урахуванням всіх коригувань на кінець року місто вийшло майже на   35 млрд.
Тобто, розрахунки націоналістів були цілком правильні. Натомість, 
представники столичної влади, цих коштів чомусь не побачили. 
Очевидно, що свободівці не могли голосувати за такий бюджет, показники якого 
були занижені. 
 Представники фракції неодноразово наголошували на необхідності 
вимагати в уряду та парламенту виправити несправедливу ситуацію із 
недонадходженням до Бюджету Києва коштів від податку на доходи фізичних 
осіб (ПДФО)
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ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНИХ, СОЦІАЛЬНИХ ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНИХ, СОЦІАЛЬНИХ 

ТА ІСТОРИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ КИЯНТА ІСТОРИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ КИЯН

ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНИХ, СОЦІАЛЬНИХ 

ТА ІСТОРИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ КИЯН

Із метою вшанування пам'яті та звитяги захисників 
України встановлено перший у Києві ПАМ'ЯТНИК 
ВОЇНУ-ДОБРОВОЛЬЦЮ та здійснено благоустрій 
території навколо постаменту. За поданням 
свободівців Київрада ухвалила рішення щодо 
присвоєння цій земельній ділянці статусу скверу. 

Завершено створення Парку 
Небесної Сотні на вулиці 
Маяковського. Побудовано 
капличку Божої Матері, 
встановлено альтанку, дитячий 
майданчик, прокладено 
доріжки, насаджено дерева та 
чагарники. Здійснено допомогу 
в побудові в парку церкви 
Київського патріархату.

Відкрито меморіальну 
дошку бійцю російсько-
української війни Максиму 
Сухенку – випуснику 
спеціалізованої школи 
№ 138 у Шевченківському 
районі.

МОВА



ЗВІТ ФРАКЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГОЗВІТ ФРАКЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО

ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА" У КИЇВСЬКІЙ ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА" У КИЇВСЬКІЙ 

МІСЬКІЙ РАДІ ЗА 2016 РІКМІСЬКІЙ РАДІ ЗА 2016 РІК

ЗВІТ ФРАКЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО

ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА" У КИЇВСЬКІЙ 

МІСЬКІЙ РАДІ ЗА 2016 РІК

999

Протидія «дерибану» міського бюджету

 Фракція ВО «Свобода» неодноразово ставала на заваді ухваленню 

рішень, які мали на меті нахабний дерибан грошей міського бюджету.

 В грудні 2015 року Департамент транспортної інфраструктури КМДА і КП 

«Київський метрополітен» попросили в депутатів виділити їм кошти на 

погашення заборгованості перед кредиторами Метрополітену. Мова йшла про 

200 млн. грн. в якості виплати для ТОВ «Укррослізинг». Ця компанія належить 

колишнім «регіоналам» і була використана для реалізації корупційної схеми із 

закупівлі вагонів для метро на завідомо невигідних умовах для  міста. 

 Депутати свободівці члени Постійної комісії з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку Олег Чернецький та Петро Кузик заявили про 

неприпустимість виділення коштів з бюджету на реалізацію корупційної схеми, 

та ще й фактично «заднім числом». В результаті було створено тимчасову 

контрольну комісію, до якої увійшли депутати свободівці Юрій Сиротюк та Олег 

Чернецький. Комісія виявила цілий ряд порушень, в тому числі, з боку посадових 

осіб Київради і КМДА. Зараз по цій справі тривають судові розгляди.

 Як відомо, існує величезна проблема із податковими надходженнями від 

приватних монополістів ПАТ "Київенерго", ПАТ "Київводоканал", ПАТ "Київгаз" 

та ПАТ "Київспецтранс", власником або частковим власником яких є київська 

громада. Ці монополісти при доходах у десятки мільярдів гривень планують 

сплатити до міської скарбниці лише 2,6 млн. грн. «Київенерго» та 

«Київводоканал» фактично контролюється олігархом Ринатом Ахметовим. 

 Особливо кричущим випадком було те, що 27 жовтня 2016 року міська 

рада попри позицію «Свободи» проголосувала за виділення цим структурам 448 

млн. грн. для погашення якихось міфічних борів міста. 

 Цей так званий борг очевидно було утворено штучно через комунальну 

корпорацію «Центр комунального сервісу». 

 Столична влада чомусь залишилася сліпою і глухою, коли фракція ВО 

«Свобода» піднімала питання щодо того на скільки економічно обґрунтовані 

ставки оренди землі і майна для «Київводоканалу» та «Київенерго», які 

фактично контролюються олігархом, який натомість постачає енергоносії для 

бойовиків на окуповані території ОРДЛО (окремі районі Донецької та Луганської 

областей).

Бюджетна криза: спростовуємо міфи від влади про зростання

 За офіційними даними, індекс інфляції в Україні вже склав 6.5 %, а 

прогноз до кінця 2016 року сягає 12 %. 

 Надходження міського бюджету за весь 2015 рік – 31,6 мільярда. Станом 

на 2016 рік складе 35 мільярдів. Номінальне зростання бюджету порівняно з 

2015 роком близько Разом з тим, враховуючи прогнозний 3,5 мільярда. 
показник індексу інфляції, реального зростання доходів бюджету немає. На рівні 

2015 року нинішні 35 мільярдів трансформуються приблизно у 30-31 мільярд, 

що є менше, ніж в попередньому 2015 році. 

 Враховуючи те, що в проект Державного бюджету на 2017 рік 

закладається показник індексу інфляції на рівні 12.7 %, то подібні тенденції в 

наступному бюджетному році не тільки збережуться, але й поглибляться. 

 А це матиме відображення в цілком практичних «земних» показниках. 

Такими будуть падіння реальних доходів українців, зокрема, киян, ріст цін на 

закупівлю товарів та послуг. 

«Свобода» не лише критикує владу за 
некомпетентність та безвідповідальність, 
але й  пропонує шляхи підвищення доходів 
бюджету та демонструє системний підхід 
до бюджетного процесу.  

КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЕДЛИВИМ КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЕДЛИВИМ 

РОЗПОДІЛОМ ТА ВИДАТКАМИ БЮДЖЕТУРОЗПОДІЛОМ ТА ВИДАТКАМИ БЮДЖЕТУ

КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЕДЛИВИМ 

РОЗПОДІЛОМ ТА ВИДАТКАМИ БЮДЖЕТУ
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ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА» – ЄДИНА 
ФРАКЦІЯ В КИЇВРАДІ, ЯКА СИСТЕМНО ПРОТИДІЄ 
«ДЕРИБАНУ» МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА» 
ВИМАГАЄ СПРАВЕДЛИВОГО ТА ПРОЗОРОГО 
РОЗПОДІЛУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Київ виконує функції столиці фактично лише за рахунок 
місцевого бюджету та, крім того, має величезне соціальне 
та інфраструктурне навантаження. Притому київський 
бюджет у відсотковому співвідношенні отримує найменшу 

частку ПДФО серед усіх територіальних громад такого ж рівня 
(Київ недоотримує ).2,2 млрд грн

Із міського бюджету систематично надходять мільйони 
гривень на погашення штучних боргів перед компаніями 
олігархів (як от ТОВ «Укррослізинг» – компанія належить 
колишнім «регіоналам» і була використана для реалізації 

корупційної схеми з довгострокової оренди вагонів метро на 
завідомо невигідних умовах для  міста – ; ПАТ 200 млн грн
«Київенерго», ПАТ «Київводоканал», ПАТ «Київгаз» та ПАТ 
«Київспецтранс» – ).448 млн грн

У столиці діє механізм, через який кошти на капітальні 
ремонти розподіляються в ручному режимі та 
спрямовуються вибірково в інтересах тих чи тих 
провладних депутатів та чиновників. Саме через такий 

розподіл «пріоритетів» влади ігноруються інтереси киян.

Із метою справедливого розподілу податку на доходи 
фізичних осіб між державним бюджетом та бюджетом 
міста Києва фракція ВО «Свобода» підготувала 

відповідний проект рішення щодо звернення до ВРУ та КМУ 
про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

Створено ТКК із перевірки доцільності надання коштів для 
погашення заборгованості перед кредиторами «Київського 
метрополітену». Комісія виявила низку порушень, в тому 
числі з боку посадових осіб Київради і КМДА.

Водночас свободівці порушили питання щодо економічного 
обґрунтування ставки оренди землі та майна для ПАТ 
«Київенерго», ПАТ «Київводоканал», ПАТ «Київгаз» та ПАТ 
«Київспецтранс», які при доходах у  сплатили десятки мільярдів
до міської скарбниці в 2016 році трохи більше ніж 2 млн грн.

Депутати-свободівці постійно вимагають надання звітності 
про діяльність комунальних підприємств та вносять 
пропозиції щодо підвищення ефективності комунального 
сектора. Зокрема, націоналісти наполягають на здійсненні 

повної інвентаризації господарської діяльності та майна КП.

Свободівці подали пропозиції до проекту бюджету міста 
Києва на 2017 рік щодо розв’язання нагальних проблем на 
загальну суму  Мова про здійснення 172,2 млн грн.
ремонтів у закладах соціальної царини, житлового фонду, 

ремонту або заміни ліфтів у будинках тощо. Оскільки всі 
пропозиції напрацьовані на основі звернень громади, це 
забезпечить справедливий розподіл коштів.

МОВА
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 Проте, столична влада продовжує рапортувати про «зростання», яке є не 
більш, ніж уявним. 
 Фракція ВО «Свобода» неодноразово зверталася до міського голови та 
всіх фракцій Київради із закликом тиснути на центральні органи влади з вимогою 

вирішити питання щодо ПДФО. Надходження додатково навіть  від цього 20 %
податку до бюджету міста гарантують збільшення дохідної частини принаймні на 

2 млрд. грн. А ці кошти можна вкласти в розбудову інфраструктури та 
поліпшення інвестиційного клімату в місті. 
 Натомість, бачимо реальне падіння доходів бюджету та катастрофічну 
ситуацію із виконанням соціальних зобов'язань перед киянами. Особливо чітко 
це прослідковується через ситуацію із фінансування міських цільових програм, 
яких нині діє 26.
 Одним з найбільш яскравих прикладів є соціально важлива міська цільова 
програма «Здоров'я киян». За перше півріччя цього року, програма була 
профінансована трохи менше, ніж на 53 мільйони. А заплановано було 

фінансування на рівні майже Фінансування на рівні 6 %.       860 мільйонів. 
Тобто, якщо такі показники будуть зберігатися, то до кінця року буде 12 %. 
 І це лише один приклад. Є програми, які практично не фінансуються. Так, 
станом на І квартал 2016 року «Програма будівництва (придбання) доступного 
житла у м. Києві на 2010-2017 роки» та «Програма зайнятості населення м. 
Києва на період до 2017 року» не були профінансовані взагалі. 

Таким чином, «Свобода» єдина фракція в 
Київраді, яка звертає увагу громади на системні 
проблеми в бюджетній сфері. При цьому, 
свободівці пропонують інструменти, за 
допомогою яких можна започаткувати вирішення 
цієї кризи та забезпечити поступальне зростання.

 Фракція націоналістів у Київській міській раді контролює та підтримує 
забезпечення надання земельних ділянок, в першу чергу, тим особам, які мають 
першочергове право на отримання земельної ділянки, зокрема учасникам 
російсько-української війни (так званої АТО).
 Націоналісти категорично проти продажу земельних ділянок, в 
умовах економічної кризи, коли попитна вартість київської землі зовсім не 
відповідає її реальній ринковій вартості. На  разі на розгляді Київради перебуває 
проект рішення свободівців «Про проведення нормативної грошової оцінки 
земель міста Києва». 
 Депутати фракції ВО «Свобода» під час розгляду питань щодо всіх 
незаконних та проблемних забудов у місті Києві, завжди стають на бік громади.
Депутатами фракції ВО "Свобода", які в складі постійної комісії КМР з питань 
містобудування, архітектури та землекористування створено та проведено 

більше  для вирішення проблемних чи спірних земельних  300 робочих груп
питань.

КОНТРОЛЬ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯМ, РАЦІОНАЛЬНИМ ТА ПРОЗОРИМ 
ВИКОРИСТАННЯМ МАЙНА І ЗЕМЛІ КИЇВСЬКОЇ ГРОМАДИ

КОНТРОЛЬ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯМ, РАЦІОНАЛЬНИМ КОНТРОЛЬ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯМ, РАЦІОНАЛЬНИМ 

ТА ПРОЗОРИМ ВИКОРИСТАННЯМ МАЙНА ТА ПРОЗОРИМ ВИКОРИСТАННЯМ МАЙНА 

І ЗЕМЛІ КИЇВСЬКОЇ ГРОМАДИІ ЗЕМЛІ КИЇВСЬКОЇ ГРОМАДИ

КОНТРОЛЬ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯМ, РАЦІОНАЛЬНИМ 

ТА ПРОЗОРИМ ВИКОРИСТАННЯМ МАЙНА 

І ЗЕМЛІ КИЇВСЬКОЇ ГРОМАДИ
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Фракція 
націоналістів у 
Київській міській 
раді сприяє 
реалізації законних 

прав на отримання земельних 
ділянок громадянам, 
насамперед учасникам 
російсько-української війни.

ВО «Свобода» 
категорично проти 
продажу земельних 

ділянок в умовах економічної 
кризи, коли ринкова вартість 
столичної землі значно знижена.

Депутати фракції ВО 
«Свобода», які є членами 
земельної комісії, створили 

та провели засідання більше 
трьохсот робочих груп для 
розв’язання проблемних чи 
спірних земельних питань. 
Детально перевіряється 
інформація щодо кожного 
заявника, який має намір 
отримати київську землю в оренду 
чи власність.

Для подолання проблеми хаотичного забудовування столиці та для відстоювання права 
кожного на гідні умови життя депутати фракції ВО «Свобода» подали проекти рішення 

про розірвання договорів оренди земельних ділянок за адресами: 

+++

+++
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+++
(2)(2)(2)

+++
(3)(3)(3)+++

(4)(4)(4) +++
(5)(5)(5)
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+++
(7)(7)(7) +++

(8)(8)(8) +++
(9)(9)(9)
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(11)(11)(11)

+++
(12)(12)(12)
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(13)(13)(13)
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(14)(14)(14)

+++
(13)(13)(13)

(1) вул. Передова, 45-д;

(2) просп. В. Маяковського, 2-б; 

(3) просп. Броварський, біля станції 

метро «Чернігівська»; 

(4) Дніпровська набережна в районі 

затоки Берковщина;

(5) на перетині Дніпровської 

набережної та 

просп. Миколи Бажана;

(6) вул. Ризька, 19-а (підтриманий 

Київрадою);

(7) вул. Глибочицька, 5; 

(8) у межах вулиць Кожум’яцької, 

Дегтярної та Гончарної 

(урочище Гончарі-Кожум’яки)

(9) Столичне шосе 

(урочище Бичок). 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО

ВІДМОВИ В ПОНОВЛЕННІ 

ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ 

ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК:

(10) вул. Пугачова, 17-б; 

(11) пров. Ковальський, 2;

(12) вул. Зодчих, 74; 

(13) вул. Михайла Максимовича 

(Онуфрія Трутенка), 3;  

(14) вул. Верховинна, 80-б 

(підтриманий Київрадою).

МОВА
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 При підготовці до засідання постійної комісії КМР з питань містобудування, 
архітектури та землекористування перевіряється та готується інформація по 
кожному заявнику (юридичній чи фізичній особі), що має намір отримати 
київську землю в оренду чи у власність. Окремо перевіряється та готуються 
проекти рішення щодо розірвання договорів оренди з недобросовісними 
орендарями земельних ділянок.
 Зокрема, депутатами фракції «ВО «Свобода» подано проекти 
рішення про розірвання договорів оренди земельних ділянок: 
  на вул. Передовій, 45-д у Голосіївському районі, ●
  на проспекті Володимира Маяковського, 2-б ●
  по просп. Броварському біля станції метро «Чернігівська» у ●
Деснянському районі, 
  на Дніпровській набережній в районі затоки Берковщина, ●
  на проспекті Миколи Бажана ●
·на перетині Дніпровської набережної та проспекту Миколи Бажана в 
Дарницькому районі, 
 ● по вул. Ризькій, 19-а
 ● по вул. Глибочицькій, 5 у Шевченківському районі, 
 ● в урочищі Гончарі-Кожум'яки в межах вулиць Кожум'яцької, 
Дегтярної та Гончарної у Подільському районі, 
· на Столичному шосе (урочище Бичок). 
Також, зареєстровані проекти рішення щодо відмови у поновленні договорів 
оренди земельних ділянок:
 ● ТОВ "Матінка" на вул. Пугачова, 17-б у Шевченківському районі, 
 ● Міністерству внутрішніх справ України у пров. Ковальському, 2 у 
Солом'янському районі, 
 ● ПАТ "ВИРОБНИЧО-КОМЕНРЦІЙНА КОМПАНІЯ "СТС", 
 ● на вул. Михайла Максимовича (Онуфрія Трутенка), 3,  
 ● приватному вищому навчальному закладу «Київський міжнародний 
університет» по вул. Верховинній, 80-Б у Святошинському районі.
 Ініційовано скасування містобудівних умов і обмежень забудови земельної 
ділянки на вул. Половецькій, 4 у Шевченківському районі.
 В умовах відкритої війни з Московією, депутати-свободівці категорично не 
підтримують надання, передачу земельних ділянок юридичним особам, 
власниками яких є громадяни Російської Федерації.
 Націоналістами подані проекти рішення про розірвання договорів оренди 
земельних ділянок з Посольством Російської Федерації загальною площею 1 га на 
вулиці Спаській, 14, 13-15 та вулиці Боричів Тік 17, 19, 21 у Подільському районі. 
Задля недопущення порушення норм Генерального плану міста Києва на період 
до 2020 року головою фракції Сиротюком Ю.М. було подано адміністративні 
позови:
● Про визнання незаконним та скасування рішення Київської міської ради № 
827/827 від 21 липня 2016 року «Про затвердження детального плану території в 
районі вулиць Академіка Заболотного, Академіка Лебедєва та Метрологічної у 
Голосіївському районі м. Києва»
● Про визнання незаконним та скасування рішення Київської міської ради № 
725/725 від 14 липня 2016 року «Про затвердження детального плану території 
по вулиці Академіка Туполєва, 12 у Шевченківському районі м. Києва».
● Про визнання незаконним та скасування рішення Київської міської ради № 
728/728 від 14 липня 2016 року «Про затвердження детального плану території в 
межах просп. Возз'єднання, залізниці, просп. Броварського, Русанівського атус 
пам'яток архітектури містобудування та історії місцевого значення.

Таким чином, «Свобода» єдина фракція в 
Київраді, яка звертає увагу громади на системні 
проблеми в бюджетній сфері. При цьому, 
свободівці пропонують інструменти, за 
допомогою яких можна започаткувати вирішення 
цієї кризи та забезпечити поступальне зростання.

КОНТРОЛЬ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯМ, РАЦІОНАЛЬНИМ ТА ПРОЗОРИМ 
ВИКОРИСТАННЯМ МАЙНА І ЗЕМЛІ КИЇВСЬКОЇ ГРОМАДИ

(12)(12)(12)

Із метою недопущення самовільного будівництва на озеленених 
територіях фракція ВО «Свобода» подала низку проектів рішень 
про надання земельним ділянкам статусу скверів.

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ, СТВОРЕННЯ ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ, СТВОРЕННЯ 

КОМФОРТНИХ УМОВ ЖИТТЯ КИЯНКОМФОРТНИХ УМОВ ЖИТТЯ КИЯН

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ, СТВОРЕННЯ 

КОМФОРТНИХ УМОВ ЖИТТЯ КИЯН

(1)(1) новий парк "Сирецький яр"

 сквер на вул. Овруцькій, 27;(2)(2)

парк площею 3,44 га на вул. Глибочицькій (3) (3) 

 сквер на вул. Отто Шмідта, 26-б;(4)(4)

сквер на вул. Чорнобильській, 12;(5) (5) 

сквер на вул. Чорнобильській, 4/56 (6) (6) 

сквер на перетині вулиць Божків Яр (7) (7) 

сквер на вул. Драгоманова, 10-в;(8) (8) 

сквер на вул. А.Ахматової, 43 у Дарницькому районі;(9) (9) 

сквер на просп. Маяковського, 2-б;(10) (10) 

сквер на вул. Мілютенка, 7 у Деснянському районі.(11) (11) 

(1) новий парк "Сирецький яр"

 площею 5,78 га на вул. Ризькій;
 сквер на вул. Овруцькій, 27;(2)

парк площею 3,44 га на вул. Глибочицькій (3) 

у Шевченківському районі;

 сквер на вул. Отто Шмідта, 26-б;(4)

сквер на вул. Чорнобильській, 12;(5) 

сквер на вул. Чорнобильській, 4/56 (6) 

у Святошинському районі;

сквер на перетині вулиць Божків Яр (7) 

та Нечуя-Левицького у Солом'янському районі;

сквер на вул. Драгоманова, 10-в;(8) 

сквер на вул. А.Ахматової, 43 у Дарницькому районі;(9) 

сквер на просп. Маяковського, 2-б;(10) 

сквер на вул. Мілютенка, 7 у Деснянському районі.(11) 
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(1)(1)(1)

(1)(1)(1)

(5)(5)(5)

(5)(5)(5)

(7)(7)(7)

(4)(4)(4)

(6)(6)(6)

(2)(2)(2)

(3)(3)(3)

(4)(4)(4)

(5)(5)(5)

(11)(11)(11)

(9)(9)(9)

(6)(6)(6)

УХВАЛЕНІ КИЇВРАДОЮ:

(3)(3)(3)

(1)(1)(1)

(1)(1)(1)ПРОЕКТИ НА РОЗГЛЯДІ:

(8) на вул. Метрологічній, 14-д,
на пров. Феофанівський, 14-б; 

(9) на вул. М.Максимовича, 3 
у Голосіївському районі;

(10) на просп. Перемоги, 140 
у Святошинському районі;  

(11) на вул. Братиславській, 38; 

(12) між вулицями Бобринецькою 

та Проектною, 2 у селищі 

Биківня Деснянського району; 

на перетині вулиць Вишгородська (13)
 та Резервна в Оболонському районі.

(2)(2)(2)

(2,3,4)(2,3,4)(2,3,4)

(5)(5)(5)

(6)(6)(6)

(9)(9)(9)

(10)(10)(10)

(13)(13)(13)

(7)(7)(7)

(10)(10)(10)

(8)(8)(8)

(7) на вул. О.Мишуги, 5 
у Дарницькому районі;  

(7)(7)(7)

(8)(8)(8)

(1) на вул. Є.Харченка, 41; 

(2) на вул. Вишняківській, 8-а;

(3) на вул. Вишняківській, 5, 

5-а, 5-б; 

(4) на вул. Вишняківській, 12є; 

(5) на вул. Л.Руденко, 1/4;

(6) на вул. Л.Руденко, 8-а;

МОВА



ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА» - ЄДИНА 
ФРАКЦІЯ В КИЇВРАДІ, ЯКА СИСТЕМНО ПРОТИДІЄ 
«ДЕРИБАНУ» МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА» 
ВИМАГАЄ СПРАВЕДЛИВОГО ТА ПРОЗОРОГО 
РОЗПОДІЛУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Всеукраїнське об'єднання «Свобода» наполегливо 

бореться за відновлення районних рад у місті Києві, які 

скасовав режим Януковича. 

Спільно з іншими депутатами свободівці подали на 

розгляд Київради проект рішення про відновлення 

районних рад та призначення виборів. Однак владна 

більшість міської ради не має політичної волі ухвалити таке 

рішення. Націоналісти взяли активну участь у судовому 

процесі на боці киян, де боронили право громади на місцеве 

самоврядування. 

Постійно відбувається консультування 
щодо створення ОСББ та ОСН, до 
прикладу ОСН Ахматової 41-43, 
очолюваний свободівкою Людмилою 
Бей, є найуспішніший ОСНом в 
столиці.
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БОРОТЬБА ЗА МІСЦЕВЕ БОРОТЬБА ЗА МІСЦЕВЕ 

САМОВРЯДУВАННЯ В КИЄВІ САМОВРЯДУВАННЯ В КИЄВІ 

БОРОТЬБА ЗА МІСЦЕВЕ 

САМОВРЯДУВАННЯ В КИЄВІ 

З ініціативи свободівців створено департамент екології та 

навколишнього природного середовища з окремими 

функціями та департамент охорони культурної спадщини. 

Постійно відбувається консультування щодо 

створення ОСББ та ОСН. До прикладу,

ОСН Ахматової 41-43, який очолює свободівка 

Людмила Бей, є найуспішнішим у столиці.

МОВА
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БОРОТЬБА ЗА ДОБРОБУТ КИЯНБОРОТЬБА ЗА ДОБРОБУТ КИЯНБОРОТЬБА ЗА ДОБРОБУТ КИЯН

Реагуючи на звернення 
громадян, депутатам від
ВО «Свобода» вдалося 
досягти якісних 

результатів поліпшення 
умов життя мешканців.

 

За сприяння 
свободівців 
встановлено  58
теплових лічильників 
у житлових будинках.
Із метою системного 

розв’язання проблеми 
викрадання теплових 
лічильників подано проект 
рішення «Про здійснення у 2017-
2018 роках заходів з монтажу та 
утримання систем охорони 
засобів обліку теплової енергії у 
багатоквартирних будинках, що 
перебувають у власності 
територіальної громади міста 
Києва».

Фракція ВО «Свобода» 
подала проект рішення 

щодо «Проведення у 2017-2018 
роках інвентаризації 

прибудинкової території 
багатоквартирних будинків». 
Проектом передбачено офіційне 
оформлення прибудинкової 
території багатоквартирних 
будинків шляхом землевідводу, 
що дасть можливість киянам 
здійснювати контроль за 
благоустроєм. 

За поданням 
свободівців 
надано 4 млн 
гривень для 
Київського 
міського центру 
крові, який є 
головним 
донорським 
центром у 
столиці.

Встановлено перила біля будин-
ку на вул. Печенізькій, 1/7.

Розпочато процес перекладки 
теплових мереж  та 11 будинків

школи , щоби відмовитися від №1
послуг злощасної приватної котельні 
«Бонвояж», від якої щороку 
страждають тисячі киян.

Розв’язано проблему з 
відключенням від електромереж 

багатоквартирного будинку на 
проcп. Григоренка, 39-Б, надано 
сприяння в оформленні договорів із 
«Київенерго» та  розпочато процес 
легалізації будинку, оскільки 
юридично його не існувало.  

Виконано  ремонт системи 
опалення багатоквартирного 

будинку на Харківському 
шосе, 63.

Налагоджено якісне постачання 
гарячої води мешканцям на 

вул. Вишняківській, 1 шляхом 
запуску двох циркуляційних насосів.

МОВА
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 ВО «Свобода» наполегливо бореться за відновлення районних у м. Києві 
рад, які скасував режим Януковича. Теперішня влада Києва, використовуючи 
кишенькові суди скасувала вибори до районних рад, що були призначені на 
27 березня. «Свобода» взяла участь в судовому процесі на боці киян. А в стінах 
Київради спільно з іншими фракціями підготовлено проект рішення про 
призначення виборів на травень. Однак на сьогодні фракції БПП та «Єдності» 
заблокували прийняття рішення. 
 Депутати фракції активно працюють на мажоритарних округах та 
районах, які курують. Відбуваються особисті прийоми, зустрічі з громадою, 
зустрічі з трудовими колективами. Здійснюється матеріальна підтримка 
навчальних закладів. Організовується співпраця з головами ОСН і ОСББ, 
громадськими організаціями.
 Завершено створення та благоустрій Парку Небесної Сотні по  просп. 

Маяковського, в який вкладено близько  побудовано капличку 1 200 000 грн:
Божої Матері, встановлено альтанку, дитячий майданчик, прокладені доріжки, 
висаджені дерева та чагарники. Сприяв побудові в Парку церкви Київського 
патріархату;
 Завершено роботи щодо здійснення благоустрою Парку Воїна-

добровольця, по просп. Маяковського, в який вкладено близько  700 000 грн:
Прокладені доріжки, проведено благоустрій та висаджені дерева та чагарники. 
Встановлено лавки для відпочинку мешканців.
 Вирішено проблему з відключенням на три дні від електромереж 
багатоквартирного будинку пр. Григоренко, 39-Б, електропостачання 
відновлено, надане сприяння в оформленні договорів з Київенерго та  розпочато 
процес легалізації будинку, оскільки юридично його не існувало;  
 Вирішено проблему поганої роботи системи опалення  багатоквартирного 
будинку на Харківському шосе, 63, яка існувала протягом багатьох років. 
Проведено огляд і  ремонт системи опалення будинку;
 Вирішено проблему поганого опалення 6 верхніх  поверхів 
багатоквартирного будинку по Ахматової 41, 43. Подана пропозиція про 
внесення до ПСЕР Києва 2,7 млн. грн. для реконструкції системи опалення в 
будинку по Ахматової 41,43. Кошти виділені, проводяться роботи з 
реконструкції;
 Налагоджено якісне постачання гарячої води мешканцям по 
вул. Вишняківській, 1 шляхом запуску двох циркуляційних насосів;
 Відбувається сприяння заміни поштових скриньок у будинку № 10 по 
проспекту Лісовий, де зараз шляхом наполягань та звернень наразі проводяться 
ремонтні роботи всіх сходових клітин;
 Здійснено сприяння щодо проведення ремонтних робот міжквартальних 
проїздів та прибудинкових території за адресами: вул. Курчатова, 8, 8-Б, пр-т. 
Лісовий, 18, 20,  вул. Мілютенко, 40/16 та дороги, яка веде до спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 202;
 Здійснено сприяння щодо капітальних ремонтів міжквартальних проїздів 
на прибудинковій території за адресами: вул. Мілютенко, 3, вул. Мілютенко, 11, 
вул. Мілютенко, 10/1 та вул. Жукова, 15/13. Наразі виконується капітальний 
ремонт міжквартальних проїздів на прибудинковій території за адресою:   
вул. Матеюка, 7-9.
 Проведено капітальний ремонт інженерних мереж у будинку № 5-а по 
вул. Мілютенко.
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Здійснено ремонт сходових 
клітин у будинку № 10 на 

проспекті Лісовий.

Здійснено ремонт 
міжквартальних проїздів та 

прибудинкових території за 
адресами: вул. Курчатова, 8, 8-б, 
просп. Лісовий, 18, 20,
вул. Мілютенко, 40/16, 3, 11, 
10/1, вул. Жукова, 15/13,
вул. Матеюка, 7-9 та дороги, яка 
веде до спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів № 202.

Виконано капітальний ремонт 
інженерних мереж у будинку

№5-а на вул. Мілютенка.

Замінено поштові скриньки в 
будинку № 7 на

вул. Мілютенка, а також за 
адресами: вул. Мілютенка, 18 та 
вул. Жукова, 21.

Виконано капітальний ремонт 
електромереж та сходових 

клітин у будинках за адресами: 
вул. Мілютенка, 7 та 
вул. Мілютенка, 9.

Виконано капітальний ремонт 
електромереж та покрівлі даху 
будинку в гуртожитку на

 вул. Братиславській, 8-а.

Зроблено капітальний ремонт 
покрівлі даху в с. Биківня на

вул. Радистів, 50, розпочато ремонт у 
будинку 49 на вул. Радистів.

Частково зроблено ремонт 
балконів на вул. Матеюка, 7.

         Зроблено капітальний ремонт 
приймального відділення та системи 
опалення в поліклініці на 

вул. Матеюка, 3.

Відновлено зупинку автобуса 
№ 33 на перетині вулиць 
Мілютенка та Шолом-
Алейхема.

       Відновлено дорожнє покриття
біля житлових будинків на Лісовому 
проспекті № 13, 17, 19, 21,

 вул. Космонавта Волкова та по вул. 
Братиславській, 36/2 
та вул. Курчатова, 4.

 Збільшено на 2 одиниці кількість 
рухомого складу на автобусному 
маршруті № 33, поновлено автобусний 
маршрут № 69.

Встановлено зупинку на 
вул. Мілютенка, 18 та 
облаштувано два пішохідних 

переходи на Лісовому проспекті й
вулиці Шолом-Алейхема. 

Встановлено світлофор на 
Лісовому проспекті.

Створено пішохідний перехід на 
кінцевій зупинці автобуса №31 в 
Шевченківському районі.

      Відновлено асфальтне покриття та 
зелену зону біля бюветного комплексу 

 на вул.Космонавта Волкова, 12-А.

       
Впроваджено інклюзивну форму 

навчання в загальноосвітньому 
закладі №218, у цьому 
навчальному році відбулося 
відкриття 1 класу.

         Здійснено капітальний ремонт 
покрівлі даху ДНЗ № 202 (вул. 
Братиславська, 4-а) та 
капітальний ремонт харчоблоків 
та фасаду приміщення ДНЗ № 175 

у с.Биківня (вул. Радистів, 61).

         Триває робота щодо відновлення 
двох бюветних комплексів 
на вулицях Мілютенка та  Шолом-
Алейхема.

БОРОТЬБА ЗА ДОБРОБУТ КИЯНБОРОТЬБА ЗА ДОБРОБУТ КИЯНБОРОТЬБА ЗА ДОБРОБУТ КИЯН

МОВА
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Із метою збереження 
здоров'я нації депутати 
фракції ВО «Свобода» 
було подали
проект рішення щодо 
заборони роздрібної 
торгівлі алкогольними 

напоями у нічний час.
Документ підтримала депутат-
ська більшість.

За підтримки фракції ВО 
«Свобода» у столиці відбувся 

чемпіонат Києва з армспорту. 
Відновлено спортивний комплекс за 
адресою, Драйзера, 5, до якого 
входить футбольний стадіон, 
волейбольний та баскетбольний 
майданчик, зона «воркауту». 
Місцевій громаді під час відкриття 
передано набір спортивного 
інвентарю.

 
Виконано капітальний ремонт 
спортивного клубу з боксу 

«Торос» за адресою: 
Маяковського, 13/14 та 
Закревського, 5. Встановлено 
столи для настільних ігор, в тому 
числі шахів, шашок тощо. 

 Відбувається сприяння 
розвитку та діяльності клубу 

бейсболу в Деснянському районі, 
футбольного клубу «Троєщина».

Організовано та проведено 
благодійний турнір з боксу 
серед юнаків, призовий фонд 

якого переможці відправили 
бійцям у зону російсько-української 
війни.

Відновлено роботу літнього 
театру на Троєщині, де 
щотижня відбувається 

показ українських фільмів, 
виступають художні 
колективи. Було 
організовано та проведено 
декілька музично-
літературних вечорів. Також 
у цьому театрі регулярно 
перед показом відбуваються 
зустрічі з видатними діячами 
кіно, театру тощо.

Здійснюються заходи 
щодо встановлення 

дитячого ігрового майдан-
чика та ігрових елементів у сквері
на вул. Мілютенка, 7.

Відкрито нове футбольне поле 
та спортивно-ігрову зону 

в центрі Лісового масиву на 
вул. Курчатова, 6. Облаштовано 
навколишню територію, зроблено 
доріжки та завезено чорнозем, 
проведено матчі серед дитячих 
дворових команд, організовано 
турнір із настільного тенісу.

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЗДОРОВОГО ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЗДОРОВОГО 

СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА СПОРТУСПОСОБУ ЖИТТЯ ТА СПОРТУ

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЗДОРОВОГО 

СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА СПОРТУ

МОВА



ЗВІТ ФРАКЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГОЗВІТ ФРАКЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО

ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА" У КИЇВСЬКІЙ ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА" У КИЇВСЬКІЙ 

МІСЬКІЙ РАДІ ЗА 2016 РІКМІСЬКІЙ РАДІ ЗА 2016 РІК

ЗВІТ ФРАКЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО

ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА" У КИЇВСЬКІЙ 

МІСЬКІЙ РАДІ ЗА 2016 РІК
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 Встановлено столи для настільних ігор, в т.ч. шахів, шашок та т.і. за 
адресою Маяковського 13/14, Закревського, 5
 Відбувається сприяння організації, розвитку та діяльності клубу бейсбола 
в Деснянському районі, футбольного клубу «Троєщина».
 Організовано та проведено благодійний турнір з боксу серед юнаків, 
призовий фонд від якого було направлено бійцям в зону АТО
 Відновлена робота літнього театру на Троєщині, де щотижня відбувається 
показ українських фільмів, виступають художні колективи. Було організовано та 
проведено декілька музично-літературних вечорів. Також в цьому театрі 
регулярно перед показом відбуваються зустрічі з видатними діячами кіно,
 театру тощо. 
 Відкрили нове футбольне поле та спортивно-ігрову зону в центрі Лісового 
масиву біля школи №218 по вул. Курчатова, 6. Облаштовано навколишню 
територію, зроблено доріжки та завезено чорнозем, провели матчі серед 
дворових команд, організували турнір із настільного тенісу, організовано велику 
толоку на перетині вулиць Курчатова та Мілютенка, висаджено дерева та квіти, 
здійснено заходи щодо благоустрою прибудинкової території.
 Здійснюються організаційні заходи щодо встановлення ігрового дитячого 
майданчику та ігрових елементів в «новоствореному» сквері по вул. Мілютенко, 
7 за для розвитку молодого покоління.
 З метою збереження здоров'я нації депутатами фракції ВО «Свобода» було 
подано проект рішення «Про заборону роздрібної торгівлі алкогольними 
слабоалкогольними напоями та пивом (окрім безалкогольного) у 
нічний час у м. Києві». Київрада підтримала ініціативу і прийняла відповідне 
рішення.

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА СВАВІЛЛЯМ ЧИНОВНИКІВ.

 З метою виявлення фактів корупційної діяльності чиновників та боротьби 
за чесне та прозоре використання коштів киян представники від фракції ВО 
«Свобода» увійшли до складу: антикорупційної ради при Київському міському 
голові; тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевірки виникнення 
заборгованості комунального підприємства «Київський метрополітен» за 
лізинговими контрактами, укладеними між комунальними підприємством 
«Київський метрополітен» та товариством з обмеженою відповідальністю 
«Укррослізинг»; різних конкурсних комісій з відбору кандидатів на заміщення 
вакантних виконавчого органу КМДА.
 Через активну діяльність націоналістів на постійній комісії з питань 
дотримання законності, правопорядку та боротьби з корупцією налагоджена 
системна робота щодо моніторингу та виявлення корупційних дій серед 
посадовців КМДА, Київради, комунальних підприємств міста. Регулярно 
відбувається розгляд результатів аудитів комунальних підприємств, 
департаментів адміністрації на предмет попередження ними можливих 
фінансових зловживань при здійсненні допорогових закупівель.
 Депутатами-свободівцями направлено десятки звернень до відповідних 
інстанцій щодо ймовірних фактів корупції. Зокрема,  щодо: імовірних фактів 
корупції та співпраці з окупантом під час закупівлі двигунів серії «АИНКЭМ» КП 
«Київметрополітен»,  відсторонення від займаної посади директора 
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Із метою виявлення фактів 
корупційної діяльності 
чиновників та боротьби за 

чесне та прозоре використання 
коштів киян представники від 
фракції ВО «Свобода» увійшли 
до складу антикорупційної ради 
при Київському міському голові; 
тимчасової контрольної комісії 
Київради з питань перевірки 
виникнення заборгованості 
комунального підприємства 
«Київський метрополітен» 
за лізинговими контрактами, 
укладеними між комунальними 
підприємством «Київський 
метрополітен» та товариством з 
обмеженою відповідальністю 
«Укррослізинг»; різних 
конкурсних комісій із відбору 
кандидатів на заміщення 
вакантних посад 
виконавчого органу КМДА.

Завдяки активній діяльність 
націоналістів у комісії з 
питань дотримання закон-

ності та боротьби з корупцією 
налагоджено системну роботу 
щодо моніторингу та виявлення 
корупційних дій серед 
посадовців КМДА, Київради. 
Депутати долучаються до розгляду 
результатів аудитів комунальних 
підприємств, департаментів 
адміністрації на предмет можливих 
фінансових зловживань при 
здійсненні закупівель.

Депутати-свободівці скерували 
десятки звернень до відповідних 
структур щодо зухвалих фактів 

корупції. Серед них факти корупції та 
співпраці з окупантом під час закупівлі 
двигунів серії «АИНКЭМ» керівниц-
твом КП «Київметрополітен»; 
розслідування фактів корупції в 
департаменті земельних ресурсів та 
відсторонення від займаної посади 
директора департаменту 
Поліщука О. Г.; доцільності 
рефінансування коштом київської 
громади .ПАТ КБ «Хрещатик»

Фракція  ВО «Свобода» внесла правки до міської цільової програми 
«Безпечна столиця», якою здійснюється фінансування окремих аспектів 
діяльності СБУ, Національної поліції, Фіскальної служби, Прикордонної 
служби у місті Києві. Завдяки правкам фракції було зменшено 
нераціональні видатки за вказаною програмою на найближчі 3 роки.

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА 

СВАВІЛЛЯМ ЧИНОВНИКІВСВАВІЛЛЯМ ЧИНОВНИКІВ

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА 

СВАВІЛЛЯМ ЧИНОВНИКІВ

МОВА



СИРОТЮК Юрій Миколайович
– голова фракції
·    член постійної комісії Київради з питань  законності, 
правопорядку та боротьби з корупцією;
·    член комісії Київської міської ради з питань 
поновлення прав реабілітованих;
·    голова тимчасової контрольної комісії Київради 
щодо перевірки дотримання законності при проведенні 

робіт на об'єктах, що мають статус пам'яток архітектури 
містобудування та історії місцевого значення та об'єктів культурної 
спадщини;
·   член тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевірки 
виникнення заборгованості комунального підприємства «Київський 
метрополітен» за лізинговими контрактами, укладеними між 
комунальними підприємством «Київський метрополітен» та 
товариством з обмеженою відповідальністю «Укррослізинг»;
·   член конкурсної комісії з відбору кандидатів на заміщення 
вакантних посад комунальних підприємств, що входять до відання 
Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації);
·    член антикорупційної ради при Київському 
міському голові.
 Громадська приймальня: 
вул. Хрещатик, 36, каб. 419, тел.: 0936623114.

КУЗИК Петро Миколайович
- заступник голови фракції
·   перший заступник постійної комісії Київради з 
питань бюджету та соціально-економічного розвитку;
·   заступник голови тимчасової контрольної комісії 
Київради щодо перевірки сплати пайової участі 
(внесків) замовників у створенні і розвитку соціальної 

та інженерно-транспортної інфраструктури Києва на підставі 
договорів, укладених після 2006 року.
 Громадські приймальні: 
вул. Закревського, 3 в Деснянському районі, 
тел.: 0989497311; 
вул. Сабурова, 8 у Деснянському районі, 
тел.: 0989497311.

ГЕЛЕВЕЙ Олег Іванович

– заступник голови фракції

·   голова постійної комісії Київради 

з питань охорони здоров'я та 

соціальної політики;

·   член міського комітету доступності інвалідів та 

інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури.

 Громадські приймальні: 

вул. Сабурова, 8 у Деснянському районі, 

тел.: 0663127659; 
вул. Васильківська, 27, к. 2 у Голосіївському 
районі, тел.: 0989934452.
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АНТОНЕНКО Прохор Дмитрович

·  перший заступник постійної комісії Київради з 
питань транспорту, зв'язку та реклами.
  Громадська приймальня : 
вул. Ірпінська 63/5 у Святошинському районі, 
тел. 0974029245.

БЕНЮК Богдан Михайлович

·   перший заступник постійної комісії Київради  з 
питань культури, туризму та інформаційної політики;
·   член комісії з питань найменувань.
  
Громадські приймальні: 

просп. Правди, 10 у Подільському районі, 
тел.: 0964152131; 
вул. Кіото 11-а в Деснянському районі, 
тел.: 0964152131.

МОВА



БОНДАРЧУК 
Олег Володимирович

·   голова постійної комісії Київради з питань 
законності, правопорядку та боротьби з корупцією;
·   член тимчасової контрольної комісії Київради з 
питань перевірки обставин, які призвели до віднесення 

ПАТ «КБ «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних;
·   член тимчасової контрольної комісії Київради щодо перевірки 
сплати пайової участі (внесків) замовників у створенні і розвитку 
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Києва на 
підставі договорів, укладених після 2006 року;
·   член антикорупційної ради при Київському 
міському голові. 
 Громадські приймальні:
вул. Саксаганського, 101, оф. 3 
в Голосіївському районі, 
тел.: 0939886985;
вул. Г.Андрущенка, 4-д, оф. 13 в Шевченківському районі, 
тел.: 0939886985.
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СКЛАД ФРАКЦІЇ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

«СВОБОДА» У КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ

БОХНЯК 
Володимир Ярославович

·   заступник голови постійної комісії Київради з 
питань місцевого самоврядування, регіональних та 
міжнародних зв'язків;
·   є членом комісії з найменувань; 

·   член адміністративної комісії при виконавчому органі Київської 
міської ради 
(Київській міській державній адміністрації).
 Громадська приймальня: 
вул. Л.Руденко, 10-в, оф. 3 в Дарницькому районі, 
тел.: 0994060430, 0688600997.

БУДІЛОВ Михайло Михайлович

· член постійної комісії Київради  з питань 
   комунальної власності;

· член тимчасової контрольної комісії Київради щодо 
   перевірки сплати пайової участі (внесків) замовників у 

створенні і розвитку соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури Києва на підставі договорів, 
укладених після 2006 року.
 Громадські приймальні: 
вул. Карбишева, 16/2 в Дніпровському районі, 
тел.: 0978874089;
вул. Мілютенка, 19 у Деснянському районі, 
тел.: (044)5780402,  0731593697.

КАРТАВИЙ Іван Леонідович

· секретар постійної комісії Київради з питань 
   

містобудування, архітектури та землекористування.
  Громадська приймальня: 
вул. Кіото, 11-а в Деснянському районі,
тел.: (044)2470899.

КУТНЯК Святослав Вікторович

· заступник голови постійної комісії Київради  з 
   питань житлово-комунального господарства та 

паливно-енергетичного комплексу.
  Громадська приймальня: 
вул. Татарська, 3/2 

у Шевченківському районі, 
тел.: 0674738660.
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МІРОШНИЧЕНКО 
Ігор Михайлович

·   член постійної комісії Київради з питань екологічної 
політики.
  Громадські приймальні:
просп. П. Григоренка, 39-б, оф.88

у Дарницькому районі,
тел.: (044)2859706;
вул. Лаврська, 6-б у Печерському районі, 
тел.: 0636237140.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег Станіславович

·   член постійної комісії Київради з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку;
·   член тимчасової контрольної комісії з питань перевірки 
виникнення заборгованості комунального підприємства 
«Київський метрополітен»  за лізинговими контрактами, 

укладеними між комунальним підприємством «Київський метрополітен» 
та ТОВ «Укррослізинг».
Громадські приймальні: 
вул. Прирічна, 13 в Оболонському районі, 
тел.: 0938806849;
вул. Ірпінська, 63/5 у Святошинському районі, 
тел.: 0938806849.

ПОПОВ Денис В'ячеславович

·   заступник голови постійної комісії Київради з питань 
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики;
·   член Тимчасової контрольної комісії з питань перевірки 
автозаправних станцій (у т. ч. газових), нафтосховищ 
(терміналів) на території м. Києва;

· член Постійної комісії КМДА з питань розміщення тимчасових 
споруд.
 Громадські приймальні:
вул. Кіото, 11-а в Деснянському районі, тел: 0681188345;
вул. Закревського, 3 у Деснянському районі, 
тел.: 0676053505.

НАЗАРЕНКО 
Володимир Едуардович

·   член постійної комісії Київради  з питань 
містобудування, архітектури та землекористування.
  Громадська приймальня: 
вул. Народного Ополчення, 2 (1 поверх)

у Солом'янському районі,
тел.: 0730463448, (044)2460888.
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На виконання Наказу Голови партії 
Олега Ярославовича Тягнибока № 410 
від 20.09.10, відповідно до статті 16 
Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад», з метою підбиття 
підсумків роботи

Контактна інформація
фракції «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» 

у Київській міській раді:
Голова фракції: Сиротюк Юрій Миколайович

тел.: 067 441 4601
Адреса: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, каб. 419 

тел.: 0977605851; 044-202-70-68, 
Е-мейл: svoboda.sek.kmr@gmail.com

Фейсбук: https://www.facebook.com/kmr.svoboda

фракції фракції 
Всеукраїнського об’єднання Всеукраїнського об’єднання 

«Свобода»«Свобода»
в Київській міській радів Київській міській раді

за 1 рік роботиза 1 рік роботи

фракції 
Всеукраїнського об’єднання 

«Свобода»
в Київській міській раді

за 1 рік роботи

МОВА

https://www.facebook.com/kmr.svoboda

	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

