
 

 
 

 
 

 
ЗВІТ 

фракції “Об’єднання “Самопоміч” 
Київради VIII скликання  

про виконання депутатських повноважень 
за період з 01.12.2015 по 01.12.2016 

 
 

  

 



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 затвердження Тимчасового порядку залучення, розрахунку 
розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку 
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва” (Балицька О.) 

2. “Про відмову ТОВ “ПАТЕЛІ ЛІЗИНГ” у поновленні договору оренди 
земельної ділянки для будівництва житлово-офісного комплексу з вбудованими 
приміщеннями громадського харчування та підземним паркінгом на вул. Нижній 
Вал, 27-29 у Подільському районі м. Києва” (Балицька О.) 

3. “Про врегулювання питань використання земельних ділянок на вул. 
О. Гончара, 17-23 у Шевченківському районі м. Києва” (Балицька О.) 

 



4. “Про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської ради 
з питань перевірки правомірності здійснення надбудови на щойно виявленому 
об'єкті культурної спадщини за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 55 та 
правомірності виконання будівельних робіт власниками квартир №№ 1, 3, 39, 40, 
45, 47 на об'єкті культурної спадщини за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 23” 
(Балицька О.) 

5. “Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 0,1954 га 
по вул. Ризькій, 19-а у Шевченківському районі м. Києва, укладеного між 
Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
“ЕСКО-ТРАНС-КІ” № 91-6-00828 від 28.11.2008 року” (Балицька О.) 

6. “Про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської ради 
з питань врегулювання використання земельної ділянки по вул. Гончара, 17-23 у 
Шевченківському районі м. Києва” (Балицька О.) 

7. “Про врегулювання питань використання земельної ділянки на вул. 
Нижній Вал, 27-29 у Подільському районі м.Києва” (Балицька О., Осадчук А.) 

8. “Про створення єдиної інформаційної бази пам'яток культурної 
спадщини міста Києва” (Березницька Л., Таранов А.) 

9. “Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована на 
просп. Героїв Сталінграду, 2-Д в Оболонському районі м. Києва” (Богатов К.) 

10. “Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 19.06.2014 
року № 9/9 “Про затвердження Положення про постійні комісії Київської міської 
ради” (Борозенець М.) 

11. “Про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської ради 
з питань перевірки діяльності автозаправних станцій (в тому числі газових) на 
території міста Києва” (Васильчук В., Харчук С.) 

12. “Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва” 
(Гусовський С.) 

13. “Про Регламент Київської міської ради” (Гусовський С.) 
14. “Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради від 

23 липня 2015 року № 787/1651 “Про управління районами міста Києва” 
(Гусовський С.) 

15. “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.) 

16. “Про Регламент Київської міської ради” (Макаров О.) 

 



17. “Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 26.05.2016 
№ 362/362 “Про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської 
ради з питань перевірки обставин, які призвели до віднесення Публічного 
акціонерного товариства “Комерційний банк “Хрещатик” до категорії 
неплатоспроможних” (Макаров О.) 

18. “Про затвердження Положення про Президію Київської міської ради” 
(Макаров О.) 

19. “Про надання статусу скверу земельним ділянкам біля будинків №№ 
6/8, 9 та 10 на вул. Тверський тупик в Печерському районі м. Києва” 
(Манойленко Н.) 

20. “Про звернення депутатів Київської міської ради до Президента 
України та Верховної Ради України” (Осадчук А.) 

21. “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.) 

22. “Про введення мораторію на вирубку зелених насаджень у межах 
природно-заповідного фонду міста Києва” (Пинзеник О.) 

23. “Про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської ради 
з питань перевірки обставин, які призвели до віднесення Публічного 
акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" до категорії 
неплатоспроможних” (Руденко О.) 

24. “Про звернення депутатів Київської міської ради до Кабінету 
Міністрів України” (Сандалова А.) 

25. “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.) 

 
 

  

 



Проекти рішення Київської міської ради, що були розроблені 
депутатами Фракції “Об’єднання “Самопоміч” і наразі перебувають на 
розгляді Київської міської ради: 

26. “Про деякі питання управління суб'єктами господарювання 
комунальної власності м. Києва, що підпорядковані Київській міській раді, 
Київській міській державній адміністрації та її структурним підрозділам” 
(Антонєнко Л.) 

27. “Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28.07.2016 
№892/892 “Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної 
власності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право 
оренди” (Антонєнко Л.) 

28. “Про визначення кола питань, що належать до виключної компетенції 
наглядових рад суб'єктів господарювання комунальної власності міста Києва” 
(Антонєнко Л.) 

29. “Про повернення приміщень комунальної власності територіальної 
громади міста Києва із сфери управління державних установ і організацій” 
(Антонєнко Л.) 

30. “Про повернення приміщень комунальної власності територіальної 
громади міста Києва із сфери управління державних установ і організацій” 
(Антонєнко Л.) 

31. “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.) 

32. “Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.04.2015 
№ 415/1280 "Про затвердження Положення про оренду майна територіальної 
громади міста Києва” (Антонєнко Л.) 

33. “Про створення єдиної інформаційної бази договорів оренди 
земельних ділянок комунальної власності територіальної громади міста Києва” 
(Балицька О.) 

34. “Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії Київської 
міської ради з питань вивчення та врегулювання будівництва і використання 
земельних ділянок на вул. О. Гончара, 17-23 у Шевченківському районі м. 
Києва” (Балицька О.) 

35. “Про затвердження Порядку розміщення вивісок у місті Києві” 
(Башлаков С.) 

 



36. “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” 
(Березницька Л., Таранов А.) 

37. “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.) 

38. “Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 19.06.2014 
року № 9/9 “Про затвердження Положення про постійні комісії Київської міської 
ради” (Борозенець М.) 

39. “Про визначення за необхідне утворення Центру допомоги учасникам 
антитерористичної операції” (Борозенець М.) 

40. “Про надання статусу парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва 
місцевого значення земельним ділянкам, що розташовані вздовж вул. 
Попудренка та вздовж Броварського проспекту у Дніпровському районі м. 
Києва” (Васильчук В.) 

41. “Про надання статусу парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва 
земельним ділянкам, що розташовані навколо озера Радунка (Райдуга) у 
Дніпровському районі м. Києва” (Васильчук В.) 

42. “Про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської ради 
з питань перевірки фінансово-господарської діяльності Публічному 
акціонерного товариства “Холдингова компанія “Київміськбуд” (Вахель Ю.) 

43. “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., Гусовський С.) 

44. “Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 
2015 року № 61/61 “Про бюджету міста Києва на 2016 рік” (Гусовський С.) 

45. “Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 липня 
2015 року № 787/1651 “Про управління районами міста Києва” (Гусовський С.) 

46. “Про звернення депутатів Київської міської ради до Президента 
України та Верховної Ради України” (Гусовський С.) 

47. “Про звернення депутатів Київської міської ради до Центральної 
виборчої комісії” (Гусовський С.) 

 



48. “Про звернення депутатів Київської міської ради до Президента 
України та Верховної Ради України” (Гусовський С.) 

49. “Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 
2015 року №61/61 “Про бюджет міста Києва на 2016 рік” (Гусовський С.) 

50. “Про внесення змін до Положення про міський конкурс проектів та 
програм розвитку місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Київської 
міської ради від 15.12.2011 №832/7068” (Гусовський С.) 

51. “Про звернення депутатів Київської міської ради до Прем'єр-міністра 
України, Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства аграрної 
політики України” (Лобан Ю.) 

52. “Про затвердження Положення про конкурсний відбір кандидатур на 
посади головних лікарів закладів охорони здоров'я комунального сектору в місті 
Києві” (Лобан Ю.) 

53. “Про внесення змін до рішення Київської міської ради № 116/116 від 
03.03.2016 року” 

54. “Про затвердження міської цільової програми “Турбота. Назустріч 
киянам на 2016-2018 роки” (Лобан Ю.) 

55. “Про скасування рішення Київської міської ради від 14 липня 2016 
року № 761/761 “Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 
“ПРОМБУД” договорів оренди земельних ділянок для будівництва житлового 
будинку з паркінгом та для організації будівельних робіт на вул. Казимира 
Малевича, 44, 46 у Голосіївському районі м. Києва та внесення змін до нього” 
(Манойленко Н., Пинзеник О.) 

56. “Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 0,54 га 
по вул. Анрі Барбюса, 28-а у Печерському районі м. Києва,укладеного між 
Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
“БУДТЕХАЛЬЯНС ЛТД” від 15.06.2007 № 82-6-00432” (Манойленко Н.) 

57. “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.) 

58. “Про внесення змін до Положення про постійні комісії Київської 
міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 
9/9” (Марченко Р.) 

 



59. “Про скасування рішення Київської міської ради від 24.09.2015 №1909 
“Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 0,9289 га на вул. 
Глибочицькій, 5 у Шевченківському районі м. Києва, укладеного між Київською 
міською радою та Релігійним Управлінням Церкви Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів в Україні №91-6-00490 від 26.09.2005” та внесення змін до 
договору оренди земельної ділянки” (Марченко Р.) 

60. “Про надання статусу скверу земельній ділянці біля будинку N 2Б по 
вул. Княжий Затон у Дарницькому районі міста Києва” (Марченко Р.) 

61. “Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 
2015 року № 61/61 “Про бюджет міста Києва на 2016 рік” (Ноздря В.) 

62. “Про розробку Міської програми забезпечення протипожежного та 
техногенного захисту висотних будинків та будинків підвищеної поверхності 
міста Києва “Безпечне житло” на 2016-2020 роки” (Ноздря В.) 

63. “Про внесення змін до Рішення Київської міської ради № 9/9 від 19 
червня 2014 року “Про затвердження Положення про постійні комісії Київської 
міської ради” (Ноздря В.) 

64. “Про скасування рішення Постійної комісії Київської міської ради з 
питань власності (пункти 72-88 частини ІІ протоколу № 8 від 09 лютого 2016 
року) щодо визначення зниженої орендної ставки у розмірі 6% для Публічного 
акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” (Осадчук А.) 

65. “Про надання статусу скверу земельній ділянці біля будинку № 21 на 
вул. Тарасівській в Голосіївському районі” (Пинзеник О.) 

66. “Про припинення розміщення пересувних цирків-шапіто на території 
міста Києва” (Пинзеник О.) 

67. “Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 
2015 року № 61/61 “Про бюджет міста Києва на 2016 рік” (Руденко О.) 

68. “Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 1, 88 га, 
що розташована по вул. Уманська, 8-12 у Солом'янському районі м. Києва, 
укладеного між Київською міською радою та ТОВ “Монарх” № 72-6-00265 від 
11.04.2005” (Руденко О.) 

69. “Про бюджетний регламент Київської міської ради” (Руденко О.) 
70. “Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 

2015 року №61/61 “Про бюджет міста Києва на 2016 рік” (Руденко О.) 
 

 



Участь депутатів фракції у тимчасових контрольних комісіях Київської 
міської ради: 

1. З питань перевірки виникнення заборгованості за лізинговими 
контрактами, укладеними між КП “Київський метрополітен” та ТОВ 
“Укррослізинг” (Осадчук А.) 

2. З питань забезпечення киян, які беруть участь в АТО (Борозенець 
М.) 

3. 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.) 

4. З питань перевірки обставин, які призвели до віднесення ПАТ 
“Комерційний банк “Хрещатик” до категорії неплатоспроможних (Антоненко Л., 
Руденко О.) 

5. 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.) 

6. З питань перевірки діяльності автозаправних станцій (в тому числі 
газових) на території міста Києва (Ваильчук В., Харчук С.) 

7. З питань перевірки правомірності здійснення надбудови на щойно 
виявленому об'єкті культурної спадщини за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська 
55 та правомірності виконання будівельних робіт власниками квартир №№1, 3, 
39, 40, 45, 47 на об'єкті культурної спадщини за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 
23 (Ноздря В., Балицька О.) 

8. Щодо перевірки дотримання законності при проведенні будівельних 
чи ремонтних робіт на об'єктах, що мають статус пам'яток архітектури 
містобудування та історії  місцевого значення (Пинзеник О.) 

Участь депутатів фракції у робочих групах Київської міської ради: 

1. Робоча група для направлення процедур  з видачі дозволів на 
встановлення АГЗП як об'єктів, які становлять підвищену небезпеку (Харчук С.) 

2. Робоча група щодо встановлення мораторію  (заборони) на введення у 
дію підвищених цін і тарифів на житлово-комунальні послуги (Богатов К.) 

3. Тимчасова робоча група з актуалізації Стратегії розвитку міста Києва 
до 2025 року (Гусовський С., Балицька О., Осадчук А.) 

4. Робоча група для опрацювання проекту рішення “Про затвердження 
Рамкової антикорупційної програми для міста Києва”. (Осадчук А.) 

 



5. Робоча група по Качиному озеру (Сандалова А.) 
6. Робоча група щодо розгляду проекту Положення про управління з 

питань контролю, запобігання і протидії корупції КМР (Осадчук А.) 
7. Робоча група ПК КМР з питань охорони здоров'я та соціального 

захисту щодо вирішення питання надання якісної медичноїдопомоги хворим 
нефрологічного профілю (Лобан Ю.) 

8. Робоча група щодо додаткового вивчення питання надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
державному підприємству “ЕКО” на вул. Старонаводницькій, 8, а у Печерському 
райооні м. Києва для експлуатації та обслуговування багатоповерхового 
житлового будинку. (Балицька О.) 

9. Робоча група  з вивчення незадовільного екологічного стану та впливу 
на навколишнє природне середовище  озера Гарячка Дарницького району міста 
Києва (Сандалова А.) 

10. Робоча група  з питань оренди нерухомого майна КП “Київський 
метрополітен” (Вахель Ю.) 

11. Робоча група  з перевірки цільового використання орендарями 
приміщень ДЮСШ №17 на вул. Симеренка, 5а (Вахель Ю.) 

12. Робоча група Про затвердження Порядку розміщення вивісок у місті 
Києві (Марченко Р.) 

13. Робоча група з опрацювання питання користування приміщеннями у 
східному торці Варваринського корпусу Михайлівського Золотоверхого 
монастиря (площею 400 кв.м) на вул. Трьохсвятительській, 8А (Вахель Ю.) 

14. Робоча група з питань будівництва торго-розважального центру на 
ст.метро Героїв Дніпра (Борозенець М., Гусовський С.) 

15. Робоча група з вивчення питань дотримання вимог 
природоохоронного законодавства при здійсненні господарської діяльності КП 
“Автодорсервіс” (Богатов К.) 

 

 

 

 

  

 



Робота з громадою. Громадські приймальні. 

Громадські приймальні 

Станом на грудень місяць 2016 року громадські приймальні діють у 
кожному районі міста Києва. 

Загальна кількість громадських приймалень становить 25 з них 12 
депутатських, 13 спеціалізованих (з питань ОСББ, ЖКГ, банківського, 
спадкового, трудового, земельного, соціального, кримінального права та судових 
процесів). 

За 2016 рік роботи, громадські приймальні “Об’єднання “Самопоміч” у місті 
Києві відвідало більше 4 000 громадян з них 3200 отримало первинну юридичну 
допомогу, а 900 провели особисті 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/ 

 

 

  

 

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 11 мільйонів гривень з них: 

- 5,3 млн. грн. на товарно-матеріальні цінності (допомогу отримали 42 
навчальні заклади, 31 дитячі навчальні заклади, 7 медичних закладів, 7 житлових 
будинків, 7 бібліотек) 

- 4,5 млн. матеріальна допомога (отримало 2300 малозабезпечених киян) 
- 1,2 млн. грн. перенаправлено головним розпорядникам для закупівлі 

дороговартісних товарно-матеріальних цінностей, які неможливо закупити через 
процедурні обмеження 

Громадські проекти. 

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. Школа молодого політика та молодого дипломата, стажування, курси 

ділової української мови, англійської мови - освітні проекти та тренінги для 
студентів. 

6. Відкриття “Сонячного Дерева”. 
7. Квест до дня молоді - розважально-пізнавальні проекти. 
8. Зустрічі молоді з депутатами, акції та мітинги до державних свят - 

мотивуючі проекти. 

  

 



Робота у сфері ОСББ 

У зв’язку із актуалізацією питання створення об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків, фракцією “Об’єднання “Самопоміч” у Київській 
міській раді було організовано проведення безкоштовних семінарів зі створення 
та ефективного управління ОСББ. 

Було проведено 25 безкоштовних семінарів в усіх районах Києва, які 
відвідало більше 1000 людей. 

У 16 громадських приймальнях “Об’єднання “Самопоміч” у м. Києві було 
створено центри підтримки ОСББ де бажаючі мають можливість безкоштовно 
отримати консультації з усіх питань, які стосуються діяльності ОСББ. 

Більше ніж 40-а ініціативним групам зі створення ОСББ були надані 
безкоштовні юридичні консультації зі створення ОСББ. 

 

 

 

 


