
¹4 (32) ÒÐÀÂÅÍÜ 2018 ð.

CALL CENTER Національної поліції України: 0-800-500-202

Управління безпеки дорожнього руху Департаменту превентивної 

діяльності Національної поліції України: (044) 254-91-60

№2 (8) Березень 2019№2 (8) Березень 2019
Громадсько-політична газетаГромадсько-політична газета

ЧИТАЙТЕ НА 4-Й СТОРІНЦІ

ЧИТАЙТЕ НА 4-Й СТОРІНЦІ

ЧИТАЙТЕ НА 2-Й СТОРІНЦІ

ЧИТАЙТЕ НА 3-Й СТОРІНЦІ

ЧИТАЙТЕ НА 3-Й СТОРІНЦІ

ЧИТАЙТЕ НА 3-Й СТОРІНЦІ

ЧИТАЙТЕ НА 4-Й СТОРІНЦІ

Комунікуємо? У 

столиці запрацював 

Центр публічної 

комунікації та 

інформації!

У Києві воїни отримують 

посвідчення добровольця 

та пільги, що поширюються 

на учасників АТО 
21 лютого цього року відбулось 

перше засідання Комісії з питань 

надання на території міста Києва 

посвідчення бійця-добровольця

Круглий стіл «Ярмарки у 

місті Києві – вагома складова 

агломерації «Великого Києва» 

Торговці на ярмарках у Києві звину-

ватили комунальні підприємства 

в організації корумпованих схем. А 

платять за схемами покупці

Про зруйнування 

системи 

теплопостачання 

в Україні

Вартість послуг 

комунальних керуючих 

компаній відображає реальні 

затрати, а перерахунок 

здійснюється лише у випадку 

неякісної роботи – КМДА

Підведені підсумки 

відкритого захисту проектів 

міського конкурсу 

«Громадська перспектива: 

прозора влада та активна 

громада» у 2019 році

У Києві презентували концепцію забезпечення У Києві презентували концепцію забезпечення 

житлом киян-ветеранів АТО до 2024 рокужитлом киян-ветеранів АТО до 2024 року

Боротьба за відновлення районних рад в столиці триває 
Київрада вчергове саботувала стратегічну ініціативу Громадської ради при КМДА щодо 

відновлення місцевого самоврядування в столиці

На пленарному засіданні сесії Київської міської ради 28.02.2019 
року від Громадської ради при виконавчому органі Київради (КМДА) 
доповідає Андрій ПОДЗЕГА – експерт з місцевого самоврядування, 
член Комітету з питань суспільних комунікацій, децентралізації, 
місцевого самоврядування та агломерації ГР при КМДА

*******

ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ

Інтерв’ю з очільником Комітету з 

питань суспільних комунікацій, децен-

тралізації, самоврядування та агло-

мерації Громадської ради при КМДА 

Тарасом БІЛІНСЬКИМ

- Тарасе Володимировичу, видаєть-

ся так, що громаді Києва доводиться 

ходити по колу!?? Газета «Київ.org» в 

шостому випуску, ще перед Новим ро-

ком, розповідала про те, якими зусил-

лями кияни долають колапс місцевого 

самоврядування. Наприкінці минулого 

листопада Ви особисто і Ваш коле-

га Андрій ПОДЗЕГА уже виступали від 

імені громадськості на пленарному 

засіданні Київської міської ради. Нині, 

в останній день лютого, все повторю-

ється. Виступи Ваших колег у сесійній 

залі Київради. Ви – з мітингуючими під 

стінами КМДА. Мітинг намагається 

посилити вплив громади на процес 

прийняття рішень. Київрада вчергове 

саботує стратегічну ініціативу гро-

мади щодо самоврядування.

- Задайте це питання не мені, а людям. 
Чому найбільша фракція Київради сабо-
тує це рішення? Чому не хочуть переда-

вати в райради вирішення навіть якихось 
маленьких питань? Все тримають у своїх 
руках. Чому це так відбувається? От ви і 
запитайте у людей. Що це за поведінка 
депутатів в більшості, для чого вони так 
роблять? Всім все зрозуміло – вони не 
хочуть віддавати бюджет, хочуть самі роз-
поряджатися бюджетом киян. Але самі ж 
в 2015 році проголосували за те, щоб були 
ці районні ради. То було на хвилі Майда-
ну ще. Піддалися страху щодо відпові-
дальності перед виборцями. А потім все 
увійшло у звичне для них русло, всі пе-
рестали боятися Майдану. Така природа 
людська. Люди дуже швидко розуміють, 
що можна щось робити не так і нічого за 
те не буде, жодних покарань. От я бачу, що 
ця більшість в Київраді так і робить. 

- Від більшості в Київраді напира-

ють на те, що не достатньо визна-

чені повноваження столичних райрад. 

- В чинному законодавстві чітко про-
писані повноваження районних рад. За 
часів Януковича в районних радах столи-
ці завжди більшість районних депутатів 
була в опозиції до діючої влади. Владі – це 
не зручно. Дивіться, що відбувається нині. 
Голова району призначається виключно 
президентом. Голова райдержадміністра-
ції – це та маріонетка, яка буде танцювати 
так, як скаже президент. Якщо він щось 
зробить не так, його тут же на наступний 
день виженуть, і його кар’єрі кінець. А у 
разі – з районними радами: обирається 
районна рада, потім районна рада оби-
рає голову районної ради в місті Києві, і  
голова цієї районної ради автоматично 
стає головою районної державної адмі-
ністрації. Такий голова районної влади 
буде в першу чергу прислухатися до лю-
дей свого району. Це велика різниця. Це і 
є децентралізація.

- На мітинг зібралося чимало людей. 

Голосування в Київраді провалило про-

ект рішення щодо самоврядування в 

столиці. Ваша робота вдаряється в 

стіну розчарування?

- За моїми підрахунками на мітингу 
було людей від чотирьох з половиною до 

п’яти тисяч приблизно. Ми так швидко не 
розчаровуємося. У нас стратегічна ініціа-
тива. Ми створили «Асоціацію місцевого 
самоврядування». Хочу наголосити, що 
не маємо на меті самі прийти до влади, 
балотуватися в районні депутати. Пере-
слідуємо інші цілі – з нашою допомогою, 
а чи самостійно, але щоб ті свідомі люди, 
які розуміють, що твориться насправді 
в столиці, самі йшли в депутати і вирі-
шували долю свого осередку, де вони 
мешкають. Те, що в Київраді вкотре не 
проголосували, щоб запустити механізм 
виборів в райради міста – нас не роз-
чаровує, а штовхає до включення інших 
важелів впливу. Ми співпрацюємо з від-
повідними комітетами у Верховній Раді 
України, будемо писати в Раду Європи. Це 
велика довготривала робота. Ми прагне-
мо сумістити вибори до райрад в столиці 
з виборами до Київради, які відбудуться 
восени наступного року.

Спілкувалася Дарія Скригунець 

*******

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПО-КИЇВСЬКИ

Маніпулювання і саботування голо-

сування. Репортаж із зали пленарного 

засідання сесії Київради 

В столиці з 2010 року відсутнє місце-

ве самоврядування. Не функціонують 

районні ради. В останній день цього-

річної зими вже вкотре на пленарно-

му засіданні сесії Київради розгляда-

ли місцеву ініціативу киян (зібрано 

більше 3000 підписів) про повернення 

їм конституційного права на районні 

ради в місті. Хоча день зими був остан-

нім, одначе потепління в очікуваннях 

прийняття відповідного рішення не 

відбулося. Провладна фракція БПП 

«Солідарність» в Київраді провалила 

проект рішення, в якому пропону-

валося звернутися до Центрального 

виборчого комітету з вимогою при-

значити конкретну дату виборів до 

райрад в столиці. Всі інші фракції та 

Децентралізація

Під стінами Київської міської ради на 
мітингу 28.02.2019 року Тарас БІЛІНСЬКИЙ 
(справа) – голова Комітету з питань суспіль-
них комунікацій, децентралізації, місцевого 
самоврядування та агломерації Громадської 
ради при виконавчому органі Київради (КМДА)
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Продовження на 2-й сторінці



депутатські групи своїми голоса-

ми, а не лише на словах, підтри-

мали місцеву ініціативу громади 

Києва щодо поновлення місцево-

го самоврядування, та голосів без 

провладної більшості, звичайно, 

не вистачило. Закон і бажання ви-

борців не стали аргументами для 

тих провладних депутатів, які, ля-

каючи людей розбалансуванням 

системи управління, насправді 

прагнуть не випустити ключові ре-

сурси зі своїх рук.  

 На пленарному засіданні від Гро-
мадської ради при КМДА виступили 
зі співдоповідями експерти з місце-
вого самоврядування – член коміте-
ту з питань суспільних комунікацій, 
децентралізації, місцевого самовря-
дування та агломерації ГР при КМДА 
Андрій ПОДЗЕГА і громадський акти-
віст Світлана БОНДАРЕНКО.

«Столиця України протягом трива-
лого часу позбавлена системи само-
врядування і знаходиться поза про-
цесом децентралізації в Україні. Київ, 
який ще в 15 сторіччі отримав Магде-
бурзьке право, сьогодні демонструє 
відсутність поваги до права грома-
дянина на самоврядність, права бути 
господарем у своєму місті. А таке пра-
во закріплене в Конституції України, 
в інших законодавчих актах, в тому 
числі в Європейській хартії місцево-
го самоврядування. Муніципальні 
реформи в усьому світі свідчать про 
те, що представницькі органи мають 
бути максимально наближеними до 
людей для реалізації самоврядних 
повноважень, для більш ефективно-
го та прозорого управління коштами 
та майном громади. Райони Києва, 
кожен з яких за кількістю населення 
є більшими за міста обласного зна-
чення, не можуть надалі залишатися 
без представницького органу, – за-
значила співдоповідач Світлана БОН-
ДАРЕНКО. – Дискусії щодо питання 
функціонування районних рад, які 
точились неодноразово в стінах цієї 
зали, під час минулих пленарних за-
сідань, так само, як і обговорення 
громадськістю цього питання в райо-
нах міста доводять, що немає іншого 
рішення, крім того, щоб підтримати 
сьогодні нашу місцеву ініціативу.» 

 «На сьогоднішній день в місті Ки-
єві існує однорівнева система само-
врядування, що ніяк не дає можли-
вості для ефективного керування 
районами. Ті питання, які розглядає 
зараз Київська міська рада, вони пе-
реважно своєю кількістю і більшістю 

мали б розглядатися органами міс-
цевого самоврядування на місцях. А 
відтак, Київська міська рада могла б 
зосередитися більше на стратегічних 
питаннях, могла б ефективніше роз-
глядати детальні плани територій, 
будь-які інші стратегічні питання роз-
витку нашого міста, наших районів. 
Неодноразово секретар Київської 
міської ради і міський голова заявля-
ли про те, що в нашому місті необхід-
но створювати децентралізацію вла-
ди. А насправді відбувається процес 
зовсім не такий,» – наголосив співдо-
повідач Андрій ПОДЗЕГА. 

Депутати, обговорюючи доповідь, у 
своїх виступах були солідарні з місце-
вою ініціативою громади. Але деякі з 
виступаючих з фракції більшості мані-
пулятивно відволікали увагу на те, що 
для райрад, мовляв, не виписані по-
вноваження, розбалансується систе-
ма, буде хаос в управлінні столицею.

«У нас таке лицемірство відбува-
ється: всі фракції підтримують район-
ні в місті Києві ради самоврядування, 
децентралізацію. Але чи хочемо ми 
дійсно децентралізації в місті Києві?  
Чи ми просто робимо гарну гру при 
поганій міні? – зауважив депутат від 
фракції «Єдність» Олександр БРОД-
СЬКИЙ. – …Я вважаю що треба гро-
мадській ініціативі хоча б дати старт, 
треба хоча б зараз підтримати і вже 
зайнятися реально повноваження-
ми, які ми готові надати районним в 
місті Києві радам. І визначити відпо-
відні ресурси, які ми готові передати. 
Тому, що той порядок денний, який 
ми розглядаємо – соромно на нього 
дивитися, то туалет якийсь дозволя-
ємо школі знести, то ще якісь дурни-
ці. Хай люди вирішують на місцях, не 
треба боятися людей, нехай вони ви-
рішують свою долю.»  

 «Протягом всього часу з моменту 
прийняття того ганебного, я вважаю, 
рішення 2010 року, весь час ведеться 
розмова про відновлення районних 
в місті Києві рад. Не треба тут від лу-
кавого щось розмовляти… І були 
наділені районні ради повноважен-
нями, і не треба нічого придумувати 

зайвого. Система працювала нор-
мально. Проблем не було. Якщо буде 
необхідність підкорегувати щось, 
завжди можна», – вважає від фракції 
«Батьківщина» Тетяна МЕЛІХОВА 

«Питання полягає в тому, щоб 
з’явилася політична воля, – ствер-
джує  від фракції «Свобода» Свя-
тослав КУТНЯК. Депутат відмічає 
алогічність стану самоврядування в 
мегаполісі європейської країни Укра-
їни у порівнянні з самоврядуванням у 
Лондоні, Берліні, Варшаві.  

 Від фракції «Солідарність» Вадим 
СТОРОЖУК розповів, що співпрацює 
з Тарасом БІЛІНСЬКИМ й іншими ак-
тивістами: «…Ми спільно працюємо 
над тим, щоб розбудовувати наше 
місто». Одначе, депутат вважає, що 
проект рішення треба доопрацьову-
вати: «Ми отримаємо фікцію. І місто 
може зупинитися».

«Підвищення участі громади у 
виробленні, в ухваленні рішень, в 
контролі за виконанням рішень – це 
є частина політики децентралізації, 
яку проголошує влада в Україні. І, на 
жаль, вона провалена в місті Києві. Всі 
присутні в залі політичні сили йшли 
на вибори з гаслом відновити робо-
ту районних рад і провести вибори 
до районних рад. Пройшло більше 
ніж 3 роки. 27 березня 2016-го року 
до районних рад міста Києва мали 
відбутися вибори згідно з рішенням 
Центральної виборчої комісії. Хочу 
нагадати присутнім в залі: так звана 
громадська організація «Наждак» 
лідер якої, за заявою Служби без-
пеки України, є російським агентом 
і терористом та який переховується 
сьогодні в Російській Федерації, по-
дав тоді позов до суду і зупинив рі-
шення Центральної виборчої комісії 
щодо виборів до районних рад в місті 
Києві,» – акцентує увагу депутат Від 
фракції «Свобода» Юрій СИРОТЮК, 
він натякає, що не голосування за від-
повідне рішення наводить на не гарні 
висновки.

 Від Депутатської групи «Київська 
команда» Вадим ВАСИЛЬЧУК під-
креслив: «Я чув вже неодноразово 
з виступів колег про те, що район-
ні ради дуже потрібні, але це не на 

часі. Тому, що немає повноважень, і 
давайте їх впишемо, і тому подібне. 
Як сказав щойно попередній висту-
паючий, друзі, ми три роки це вже 
робимо! Ви хочете сказати, що ми на 
стільки не спроможні, цілих три роки 
Київська міська рада не може цьо-
го зробити? Та ні. Може. Вже надані 
відповідні пропозиції. Всі пропозиції 
були надані, які були потрібні, більше 
пропозицій немає потреби надавати, 
я так бачу, на даному етапі. …У нас є 
чітке розуміння, що районні ради – це 
продовження реформи децентралі-
зації. Єдине місто в Україні, яке немає 
реформи децентралізації – це Київ, 
столиця. Тому я просив би колег в се-
сійній залі не маніпулювати речами, 
що немає повноважень, підтримати 
ініціативу громадськості, і нарешті 
дати можливість провести реформу 
самоврядування, яку підтримує ді-
ючий президент і, я сподіваюся, буде 
підтримувати і наступний президент. 
Тому давайте не підтримувати ініці-
ативи Януковича, який запровадив 
свою реформу централізації і скасу-
вав районні ради.» 

ВОЛОДИМИР ЯЛОВИЙ від фракції 
«Єдність» переконано сказав: «Ра-
йонні ради в місті Києві повинні були 
бути введені ще три роки тому. І якщо 
б три роки тому в Києві почали діяти 
районні ради, сьогодні бюджет міста 
був би більшим, питання вирішува-
лись би ефективніше. І на сесіях ми не 
розглядали б по 550 питань на одно-
му засіданні. …Централізація сьогод-
ні вигідна керівникам міської влади. 
Тому, що розподілення бюджетних 
ресурсів робиться практично майже 
вручну.» 

Алла ШЛАПАК від «Єдності» згадує: 
«Закликаю припинити спекуляцію 
навколо цього питання. В 2010 році, 
коли в цій залі, я не буду називати 
фракції, нажали кнопки за ліквідацію 
районних рад, мене серед цих людей 
не було, я голосувала проти цього 
рішення, тому що переконана, що ра-
йонні ради – це прекрасний був ме-
ханізм. На сьогоднішній день уже 9-й 
рік, коли Київ позбавлений реально 
місцевого самоврядування.»

Наталія МАНОЙЛЕНКО  від фрак-
ції «Самопоміч» заявила: «Ця історія 
триває уже надто довго. Люди розу-
міють, що їх просто дурять. …Їм уже 
набридло жити серед цього сміття, 
безладу і серед невирішених питань. 
Ви самі захлинаєтесь від величезного 
обсягу питань про лавочки, майдан-
чики, ослінчики, незаконні забудови. 
Дайте можливість людям на місцях 
самим вирішувати свої проблеми. 
Вони мають на це право. Не створюй-
те штучно ситуацію відсутності права 
на місцеве самоврядування у киян.»

 На завершення депутатсько-

го обговорення СЕРГІЙ ГУСОВ-
СЬКИЙ від «Київської команди» 
резюмував, що лунають звинува-
чення, або є намагання налякати, 
що немає повноважень у райрад: 
«Повноваження є. Вони визначе-
ні саме рішенням Київради, яке 
прийнято влітку 2015 року. У Киє-
ва є рішення про відновлення ра-
йонних рад, які скасував Януко-
вич, коли мстився Києву за те, що 
Київ не голосував за Януковича. У 
Києва є чітке бачення, які є повно-
важення. Ті, хто хоче запропону-
вати нові повноваження, вони це 
можуть зробити. …Для того, щоб 
уникнути звинувачень у тому, що 
не конструктивною є Київрада, є 
пропозиція поставити на голосу-
вання проект рішення за основу. 
Зараз лунає багато таких комен-
тарів, які звучать фактично, як 
острах щодо розбалансу діяль-
ності в місті. Так я можу сказати, 
що розбаланс справді – це коли у 
нас 63 сторінки порядку денного, 
де більше ніж 500 питань. Розба-
ланс – це коли дві третини місь-
кого бюджету розподіляється на 
Хрещатику, а не в районах.» 

В заключному слові співдопо-
відачі від Громадської ради при 
КМДА Світлана БОНДАРЕНКО та 
Андрій ПОДЗЕГА просили звер-
нути увагу на те, що в основу 
місцевої ініціативи покладено 
проект рішення, який не роз-
балансує, а, навпаки, знімає ко-
лізію, яка існує сьогодні. В 2015 
році районні ради були утворені 
рішенням Київської міської ради. 
Сьогодні не йдеться про утво-
рення районних рад, а тільки про 
розблокування виборів до них, 
пропонується звернутися до ЦВК 
з вимогою призначити конкретну 
дату виборів до райрад в столиці.

 
За громадську ініціативу щодо 

звернення до ЦВК з вимогою 
призначити конкретну дату ви-
борів до райрад проголосували 
47 депутатів. Провладна біль-
шість саботувала прийняття 
цього проекту рішення за осно-
ву. 

Підготувала Дарія Скригунець 

На пленарному засіданні сесії Київської 
міської ради 28.02.2019 року від імені 
столичної громади доповідають про 
громадську ініціативу активісти Андрій 
ПОДЗЕГА та Світлана БОНДАРЕНКО

На пленарному засіданні сесії Київської 
міської ради 28.02.2019 року обговорює 
громадську ініціативу щодо самовряду-
вання в районах Києва депутат Тетяна 
МЕЛІХОВА

На пленарному засіданні сесії Київської 
міської ради 28.02.2019 року обговорює 
громадську ініціативу щодо самовря-
дування в районах Києва депутат Юрій 
СИРОТЮК

На пленарному засіданні сесії Київської 
міської ради 28.02.2019 року обговорює 
громадську ініціативу щодо самовряду-
вання в районах Києва депутат Вадим 
ВАСИЛЬЧУК

На пленарному засіданні сесії Київської 
міської ради 28.02.2019 року обговорює 
громадську ініціативу щодо самовряду-
вання в районах Києва депутат Сергій 
ГУСОВСЬКИЙ

Ілюстрація:https://www.facebook.
com/komanda.kyiv.ua

На пленарному засіданні сесії Київської 
міської ради 28.02.2019 року обговорює 
громадську ініціативу щодо самовряду-
вання в районах Києва депутат Олек-
сандр БРОДСЬКИЙ
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Діалоги

Комунікуємо? У столиці запрацював Центр публічної комунікації та інформації!
Наприкінці 2018 року на пленар-

ному засіданні Київської міської 
ради депутати прийняли рішення 
про створення комунального під-
приємства «Центр публічної кому-
нікації та інформації». Наразі Центр 
створений і успішно  працює – під-
вищує рівень обізнаності киян про 
діяльність міської влади та сприяє 
формуванню суспільної довіри. Пе-
редбачається залучення громадян 
до формування та реалізації міських 
політик, а також роз’яснення страте-

гічних пріоритетів розвитку Києва. 
Одним із пріоритетних завдань, 

що стоїть перед фахівцями Центру 
комунікації – налагодження інклю-
зивного діалогу та впровадження 
нової моделі комунікації у форматі 
«влада-громада» задля участі киян 
у демократичному процесі при-
йняття рішень шляхом проведення 
ефективних публічних консультацій, 
координація та проведення інфор-
маційно-комунікаційних кампаній, 
популяризація всіх інструментів 

участі, зокрема Громадського бю-
джету. І найголовніше – запрова-
дження європейських стандартів 
публічних комунікацій.  

«У зв’язку з вирішенням вище зга-
даних питань, очікується зростання 
рівня громадянської освіти, актив-
не залучення киян до розроблення 
міських політик, врахування гро-
мадської думки під час ухвалення 
рішень, сприяння процесу децен-
тралізації влади, формуванню дові-
ри і партнерської взаємодії влади й 

громадськості», – зауважив заступ-
ник директора КП «Центр публічної 
комунікації та інформації» Олексій 
КОВАЛЕНКО. 

Комунікації – це довіра, а довіра – 
ключ від влади!
www.cpci.kyiv.ua
https://www.instagram.com/kp_cpci
https://twitter.com/kp_cpci
https://t.me/kp_cpci
https://www.facebook.com/cpci.kyiv
m.me/cpci.kyiv 

В Центрі публічної комунікації 
та інформації

Початок на 1-й сторінці



Соціальне життя

Підприємництво 

У Києві презентували концепцію забезпечення житлом киян-ветеранів АТО до 2024 року

Круглий стіл «Ярмарки у місті Києві – вагома складова агломерації «Великого Києва»
Торговці на ярмарках у Києві звинуватили комунальні підприємства в організації корумпованих схем. А платять за схемами покупці

21 лютого у столиці перед активом ветеран-
ської спільноти презентували концепцію забезпе-

чення житлом киян-ветеранів АТО та членів сімей 
загиблих киян-учасників АТО до 2024 року. Про це 
повідомив профільний заступник голови КМДА 
Олександр СПАСИБКО.

«Станом на сьогодні всього 2983 особи на об-
ліку, які потребують поліпшення житлових умов. 
Із них 2797 учасників АТО, 151 особа з інвалідністю 
із числа учасників АТО, 35 членів сімей загиблих 
учасників АТО. Динаміка постановки на облік гро-
мадян, які потребують поліпшення житлових умов, 
продовжує утримувати тенденцію до росту упро-
довж 2014-2018 років, пріоритетно за категорією 
«учасники антитерористичної операції». Разом із 
цим, упродовж 2014-2018 років забезпечено жит-
лом тільки 369 осіб із вказаних категорій, зокрема: 

100 учасників АТО, 174 особи з інвалідністю із чис-
ла учасників АТО, 95 членів сімей загиблих учасни-
ків АТО», – розповів заступник голови КМДА.

За словами Олександра СПАСИБКА, навіть за 
умови збереження темпів реалізації та фінансу-
вання, для задоволення потреби усіх ветеранів, що 
перебувають на обліку, і без урахування динаміки 
постановки на облік необхідно більше 20 років.

Заступник голови КМДА наголосив, що 
обов’язково потрібні додаткові механізми для ви-
рішення питання. Концепція містить 7 основних 
пропозицій, які мають різні джерела фінансуван-
ня та у своєму комплексі дозволять досягти по-
ставленої мети.

Серед механізмів – будівництво або придбання 

житла за рахунок бюджету, у тому числі, за раху-
нок субвенціїі з Державного бюджету України, 
програма 50х50, будівництво на засадах створен-
ня житлово-будівельних кооперативів, забезпе-
чення житлом киян-учасників АТО за механізмом 
інвестиційного зобов’язання та інші варіанти. 
Проект концепції розробляється у співпраці із Ра-
дою ветеранів АТО при КМДА.

«Наша основна мета – це забезпечення жит-
лом киян-учасників АТО у середньостроковій 
перспективі. Із впровадженням даної концепції, 
за нашими розрахунками, за період до 2024 року 
зможемо забезпечити житлом до 90% існуючої 
черги», – додав Олександр СПАСИБКО. 

(https://kyivtv.com.ua    https://kyivcity.gov.ua) 

Комітет з питань промисловості, 

розвитку підприємництва, кому-

нальної власності, адміністративних 

послуг, інформаційно-комунікацій-

них технологій, торгівлі, реклами 

Громадської ради при виконавчому 

органі Київської міської ради(КМДА) 

на чолі з головою Комітету Олек-

сандром ЛИСЕНКОМ, ініціював об-

говорення доцільності, проблем та 

методів проведення ярмарків в місті 

Києві, з долученням до дискусії від-

повідальних посадовців, експертів, 

учасників ярмарок та споживачів.

Круглий стіл відбувся у приміщенні 
КМДА 20 лютого цього року. Це засідан-
ня було черговим етапом виконання 
одного з Рішень Форуму «Велика Столи-
ця-2019», на якому активні громадяни 
від імені підприємців-торговців підніма-
ли гострі питання форм і методів прове-
дення ярмарок в Києві.

Майже кожну суботу в кожному ра-
йоні Києва проходять продовольчі 
ярмарки, згідно затвердженого плану 
з місцевими державними районними 
адміністраціями. Останнім часом до 
цих заходів виникає багато запитань 
від мешканців столиці. Мова йде про 
санітарний стан території, обважуван-
ня, несвіжі продукти. А також далеко не 
всі товари дешевші, ніж на традиційних 
базарах чи в супермаркетах. І, як по-
чало з’ясовуватися, далеко не в усьому 
винні торговці. Зі слів торговців: нор-
мальні умови праці їм не забезпечують 
оператори столичних ярмарків. Підпри-
ємці звернулися до Громадської Спілки 

«Асоціація підприємств та підприємців 
Києва та Київської області», щоб разом 
домогтися зміни ситуації.

Торговці наполягають на тому, що 
слід змінити операторів ярмарків. Цен-
тральним питанням Круглого столу «Яр-
марки у місті Києві – вагома складова 
агломерації «Великого Києва» стало 
усунення посередників при організації 
та проведенні ярмарків у столиці.

 Основною проблемою, з якою на сьо-
годні стикнулися в більшості виробники 
і підприємці, що реалізують продукцію 
на ярмарках Києва, на думку Голови 
Всеукраїнської профспілки виробників 
і підприємців України Наталії ЗЕМЛЯН-
СЬКОЇ, є корумповані схеми операторів 
з організації ярмарків. Учасниками схе-
ми є комунальні підприємства міста, які 
укладають договори на право торгівлі з 
однією або двома приватними компа-
ніями, а ті, в свою чергу, перепродають 
це право торгівцям, звісно за вищими 
розцінками. Це – пряме порушення 
розпорядження КМДА від 26 травня 
2015 року №507, куди були внесені змі-
ни з повною забороною комунальним 
підприємствам міста, що організовують 
ярмарки, укладати договори з компані-
ями, що виступають  лише посередни-
ками в наданні місць для торгівлі.

Таким чином влада Києва порушує 
свої розпорядження, а платять за це 
кияни. Адже, в результаті, сплачена 
торгівцями сума за місце з урахуванням 
прибутку посередника позначається на 
кінцевій ціні товару, який для покупців 
стає дорожчим.

«Не всі учасники ярмарку сплачують 
зараз за участь у ярмарках в належно-
му порядку. Ті, хто так не сплатив, вони 
отримують не фіскальний чек, а чек, де 
взагалі не зазначено реквізитів отри-
мувача коштів і групи товарів торгівлі – 
просто є сума, яку сплатив учасник. 
Куди йдуть ці гроші – не зрозуміло», – 
пояснює один з аспектів проблеми 
Голова Всеукраїнської профспілки ви-
робників і підприємців України Наталія 
ЗЕМЛЯНСЬКА. 

«Для споживача перш за все важлива 
ціна. А те, що визначає ціну сьогодні – 
це пакети, пакети з продуктами. Кому 
вони йдуть? Підходять, беруть кошти за 
місце, потім, будь ласка, – пакет мені з 
продуктами дайте і ще так звані «вхідні», 
– розказав на засіданні і про таку схему 
«ціноутворення» приватний підпри-
ємець Валерій.  

За інформацією Н. ЗЕМЛЯНСЬКОЇ, по-
при розпорядження КМДА від 26 трав-
ня 2015 року №507  на початку ниніш-
нього року уже реалізовано декілька 
лотів права торгівлі на ярмарках міста 
для компаній-посередників. Окрім 
того, іншою проблемою є наявність 
уже існуючих договорів, укладених з 
фірмами-посередниками, які столич-
на адміністрація в особі Департаменту 
промисловості та розвитку підприєм-
ництва КМДА не поспішає розривати.

Актуальною проблемою сфери про-
ведення продовольчих ярмарків в сто-
лиці залишається питання побутової 
гігієни та прибирання території. Не всю-
ди на столичних ярмарках присутні ру-
комийники, а деякі торгові точки після 
завершення торгівлі перетворюються 
на стихійні смітники. «Ярмарка на Ле-
нінградській площі (зараз – Дарницька 
площа – Авт.), був час, перетворилася на 
два кілометри смітника і ніхто за собою 
не прибирав. Хто має за це відповіда-
ти?!», – задався питанням член Громад-
ської ради при КМДА Олег ПОПЕНКО.   

Згідно уже згаданого розпорядження 
КМДА №507, відповідальність за санітар-
ний стан території торгової площі та об-

лаштування торгових місць на ярмарку 
несуть безпосередньо комунальні під-
приємства – оператори з організації таких 
ярмарків. Однак, на практиці, у більшості 
випадків підприємці самі змушені вико-
нувати послуги з прибирання території, 
за які вже попередньо сплатили місту в 
особі тих же комунальних підприємств. 

На Круглому столі був присутній 
в.о. директора Департаменту промис-
ловості та розвитку підприємництва 
КМДА Денис ПІКАЛОВ. Денис Олексан-
дрович прозвітував перед громадою 
про те, що йому особисто не відомі 
випадки передання права на торгівлю 
фірмам-посередникам, принаймні з 
початку поточного року, а сама ситуа-
ція потребує детальнішого вивчення, 
оскільки до виконання своїх повнова-
жень він став лише з вересня минулого 
року. Окрім того, ПІКАЛОВ зазначив, 
що уже проведено службове розсліду-
вання щодо керівника комунального 
підприємства «Київська спадщина». Де-
партамент рекомендував міському го-
лові розірвати контракт з директором 
підприємства і уже отримав резолюцію, 
яка погоджує це питання і зараз готу-
ється розпорядження про звільнення 
цього керівника.

Вирішальним є питання відповідаль-
ності за наявну ситуацію саме конкрет-
них чиновників, вважає представник 
Громадської ради при КМДА Ольга 
КОЦЬКО. «Поки не буде в нас в країні 
нормальної живої відповідальності всіх 
посадовців, які не виконують свої поса-

дові обов’язки, то ніколи в житті не буде 
порядку – ні в місті, ні в країні, ніде. Від-
повідальності – нуль. Службові розслі-
дування – це напишіть он на стіні, це все 
нісенітниця», – вважає пані Ольга. 

Саме КОЦЬКО була ініціатором та 
співавтором численних звернень до Де-
партаменту щодо неналежної організа-
ції операторами ярмарків їх проведен-
ня, що зрештою і призвело до  початку 
діалогу між громадськістю, торгівцями 
та місцевою владою. Однак, нині гро-
мадський діяч побоюється того, що 
зміна керівництва однієї компанії-опе-
ратора проведення ярмарків не лише 
не вплине на загальну ситуацію, а може 
перетворитися у звичайний фарс. Спра-
ва в тому, що за наявною інформацією 
новим директором підприємства «Київ-
ська спадщина» начебто має стати Олек-
сій САМОХІН, який, за словами самої 
КОЦЬКО, вимагав у неї особисто хабар 
за участь у ярмарку.

У громадськості поки є невпевне-
ність, залишається відкритим питання, 
чи насправді посередники будуть при-
брані з ярмарків, «пакети» перестануть 
збирати з підприємців разом з оплатою 
за місце і таким чином ціни на продукти 
на вуличних ярмарках стануть дешев-
шими, ніж у супермаркетах, а торгівцям 
не треба буде знову підкручувати ваги, 
як вони стверджують, щоб не залиши-
тися без заробітку з такими ярмарками.

Підсумовуючи результати Круглого 
столу, його організатор, голова Комітету 
з питань промисловості, розвитку під-
приємництва, комунальної власності та 
адміністративних послуг, інформаційно-
комунікаційних технологій, транспорту, 
торгівлі, реклами Громадської ради при 
КМДА Олександр ЛИСЕНКО зазначив, 
що проблема організації і проведення 
ярмарків в столиці є вкрай актуальною, 
добре, що виникає діалог влади з тор-
гівцями. «Завдання Громадської ради на 
даному етапі – контролювати дії влади, 
а саме: виконання уже прийнятих нею 
рішень», – наголосив О. ЛИСЕНКО. 

(http://www.gromada.top) 

Заступник голови КМДА Олександр СПАСИБКО ви-
ступає перед активом ветеранської спільноти АТО     
Фото:https://kyivcity.gov.ua

Під час Круглого столу 20 лютого в 
приміщенні КМДА 
Фото:http://www.gromada.top

Під час Круглого столу 20 лютого в 
приміщенні КМДА 
Фото:http://www.gromada.top

Під час Круглого столу 20 лютого в 
приміщенні КМДА 
Фото:http://www.gromada.top
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У Києві воїни отримують посвідчення добровольця та пільги, що поширюються на учасників АТО
21 лютого цього року відбулось перше засідання Комісії з питань надання на території міста Києва посвідчення бійця-добровольця

Одним з основних пунктів резолюції Фо-

руму «Велика Столиця-2019» була вимога 

невідкладного початку роботи  Комісії з 

питань надання на території міста Києва 

посвідчення бійця-добровольця добро-

вольцям-воїнам, які брали участь у захисті 

територіальної цілісності та державного су-

веренітету на сході України.

Дякуючи плідній командній роботі Громад-
ської ради при КМДА (виконавчому органі Ки-
ївради), небайдужості громади та патріотично 
налаштованих депутатів Київради 21 лютого 
2019-го відбулося перше засідання Комісії з 
питань надання на території міста Києва посвід-
чення бійця-добровольця воїнам-доброволь-
цям, які брали участь у захисті територіальної 
цілісності та державного суверенітету на сході 
України! 

Посвідчення отримали більше 10 доброволь-
ців!

Статус бійця-добровольця АТО може надаватись 
посмертно. У такому випадку право на оформлен-
ня відповідного статусу одержують законні право-
наступники бійця-добровольця АТО.

Ольга КОЦЬКО, Голова Комітету з питань 
учасників АТО та внутрішньо-переміщених осіб 

Громадської ради при виконавчому органі Київської 
міської ради (КМДА)

Це посвідчення дає можливість отримувати на-
шим захисникам-добровольцям низку пільг і га-
рантій, які надаються учаснику АТО. Цього процесу 
досить довго чекали добровольці, тому ми прогно-
зуємо велику кількість заявок.

Марина ХОНДА, заступник голови Київської 
міської державної адміністрації

Рішення про надання посвідчення та відповід-
них пільг приймається Комісією з питань надання 
на території міста Києва посвідчення бійця-добро-
вольця, який брав участь у захисті територіальної 

цілісності та державного суверенітету на сході 
України. Комісія також приймає рішення про на-
дання посвідчення члена сім’ї загиблого (померло-
го) бійця-добровольця.

Наразі столичний пакет муніципальних пільг та 
гарантій для цієї категорії киян досить обширний. 

(https://kyivcity.gov.ua) 

Статус бійця

Для отримання статусу бійця-добровольця, необхідно че-

рез канцелярію Київради надати наступні документи:

- заяву довільної форми на ім’я заступника Київського 

міського головии - секретаря Київради з проханням щодо 

надання статусу бійця-добровольця АТО;

 - копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікацій-

ного номеру фізичної особи;

 - автобіографію;

 - довідку керівника добровольчого формування про особу-

заявника, що входить до складу добровольчого батальйо-

ну, із зазначенням терміну перебування в зоні проведення 

АТО;

- письмові свідчення не менше як двох свідків, які разом 

брали участь в бойових діях та отримали статус Учасника 

бойових дій (УБД), або інваліда чи учасника війни.

Засідання Комісії з питань надання на території 
міста Києва посвідчення бійця-добровольця воїнам-
добровольцям, які брали участь у захисті терито-
ріальної цілісності та державного суверенітету на 
сході України                           Фото:https://kyivcity.gov.ua
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Житлово-комунальні тарифи

Вартість послуг комунальних керуючих компаній відображає реальні затрати, а 

перерахунок здійснюється лише у випадку неякісної роботи – КМДА

Рішення суду щодо тарифів комунальних ЖЕКів 

на утримання будинків та прибудинкових територій 

скасовує розпорядження КМДА, однак таке поняття 

як «тариф» перестало існувати з червня минулого 

року. На сьогодні діє договір на економічно обґрун-

товану вартість між керуючими компаніями та меш-

канцями, на основі якої здійснюється обслуговуван-

ня будинків. Про це під час прес-брифінгу заявив 

заступник голови КМДА Петро ПАНТЕЛЕЄВ.

Він нагадав, що з 10 червня 2018 року поняття «тариф» 
скасоване взагалі і запроваджена ціна за послугу.

«Вартість послуг комунальних керуючих компаній ві-
дображає рівень затрат для стабільної роботи і включає 
заробітну плату персоналу, затрати на електроенергію, 
протиаварійні роботи тощо. Ціна встановлюється з роз-
рахунку на один квадратний метр загальної площі жит-
лового або нежитлового приміщення. Органи місцевого 
самоврядування втратили повноваження встановлюва-
ти тариф. Від нині це спільна домовленість підприємства 
(незалежно від форми власності) та споживачів.

«Відбувся факт рішення суду про скасування відповід-
ного розпорядження КМДА про встановлення тарифів на 
утримання будинків та прибудинкової території. У свою 
чергу, до Верховного Суду України подана касаційна скарга 

відносно цього питання, і справа має перспективу розгля-
ду. Крім того, у рішенні суду немає зобов’язань здійснювати 
перерахунок. Керуючі компанії дійсно у своїй роботі прак-
тикують проведення справедливих перерахунків людям, 
коли послуга надавалась неякісно або не надавалась вза-
галі. Наприклад, якщо в будинку не працює протипожежна 
автоматика, то здійснюється перерахунок, якщо ліфт зупи-
нився на певний час – робиться перерахунок, якщо неякіс-
но прибирається двір – робиться перерахунок. За 2018 рік 
муніципальні керуючі компанії виконали перерахунок на 
суму 44 млн грн. Цією роботою займається міська житло-
во-комунальна інспекція, – пояснив Петро ПАНТЕЛЕЄВ. – 
Ми, господарники, працюємо для того, щоб забезпечити 
стабільну життєдіяльність міста і переконані, що в цій сфері 
не слід займатися політичними маніпуляціями».

Заступник голови КМДА також повідомив, що нара-
зі готується проект рішення Київської міської ради про 
створення електронної бази прибудинкових площ, яка 
буде публічною і до якої матимуть доступ кияни. 

(https://kyivcity.gov.ua)

За інформацією Департаменту суспільних комунікацій

Точка зору

Підведені підсумки відкритого захисту проектів міського конкурсу «Громадська 

перспектива: прозора влада та активна громада» у 2019 році

Про зруйнування системи теплопостачання в Україні

Громадсько-політична газета «Київ.org» увійшла до 

списку проектів-переможців відкритого захисту про-

ектів міського конкурсу «Громадська перспектива: 

прозора влада та активна громада».

Першого березня 2019 року відбулося засідання Кон-
курсної комісії міського конкурсу проектів «Громадська 
перспектива: прозора влада та активна громада», на яко-
му були підведені підсумки відкритого захисту конкурс-
них пропозицій інститутів громадянського суспільства.

Протягом всього періоду проведення відкритого за-
хисту було заслухано 86 проектів.

Під час цього засідання члени Конкурсної комісії під-
тримали рішення про те, що у разі виникнення залишку 
коштів, пов’язаним із зменшенням суми кошторисів про-
ектів під час їх коригування Організатором Конкурсу, 
фінансування отримує наступний за рейтингом проект. 
Крім того, у разі якщо, ІГС-переможець відмовиться від 

виконання проекту у зв’язку з неспроможністю його реа-
лізації або з інших поважних причин, фінансування також 
може отримати наступний за рейтингом проект.

Наразі підготовлено проект рішення Київської міської 
ради щодо внесення змін до Положення про міський 
конкурс проектів «Громадська перспектива: прозора 
влада та активна громада», якими буде передбачено ав-
томатизацію процесів подання конкурсних пропозицій 
та виключно електронне голосування за проекти.

За підсумками рейтингового оцінювання пропозицій 
членами Конкурсної комісії та відповідно до сум коштів, 
передбачених міською цільовою програмою «Сприяння 
розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2017 – 
2019 роки», визначено проекти-переможці та розміри їх 
фінансування з міського бюджету. 

(https://dsk.kyivcity.gov.ua)

У Верховній Раді невдовзі розгля-

датимуть законопроект 8431, який 

знімає заборону власникам квар-

тир відключатися від централізова-

ного опалення. 

Відключення від централізованого 
опалення приводить до повної руйна-
ції системи теплопостачання.

Більш непрофесійного підходу від 
наших депутатів не варто було і очі-
кувати. Практика показує що відклю-
чення від централізованого опалення 
приводить до того, що сусід платить за 
сусіда, і до розбалансування системи.

На днях це питання ми обговорюва-
ли з рядом експертів: про такі досить 
суперечливі рішення деяких органів 
місцевого самоврядування, коли рі-
шення про відключення бюджетних 

об’єктів та і окремих житлових комп-
лексів привело до збільшення тарифу 
для інших споживачів на 20-30 від-
сотків, як це відбулося, наприклад, у 
Смілі та інших містах. Фактично, до-
зволяючи відключення квартир від 
централізованого опалення, наші де-
путати збільшують тариф на постачан-
ня теплоносіїв. 

Чинним законодавством передбаче-
на можливість відключення, але тільки 
за спеціальною процедурою, повністю 
всього будинку. А в даному законо-
проекті запроваджується процедура 
відмови окремого споживача від по-
слуги із постачання теплової енергії, 
що призведе до збільшення платежів 
від інших мешканців будинку.

Згідно законопроекту заявник може 

самостійно виконати надані технічні 
умови, повторюю, самостійно відклю-
читися від опалення. Фактично ми 
отримаємо безконтрольне та хаотич-
не відключення від централізованого 
опалення, що може привести до непе-
редбачуваних наслідків.

Більш недолугого проекту мені дав-
но не приходилося бачити, не зважаю-
чи на певний досвід роботи в законо-
давчому полі.

Олег ПОПЕНКО, Голова Комітету з 
питань житлово-комунальної інфра-

структури, благоустрою, ритуальних 
послуг, екології, енергоефективності 

та охорони навколишнього середови-
ща Громадської ради при КМДА

 (https://blog.liga.net)

Петро ПАНТЕЛЕЄВ - заступник голови Київської міської 
держадміністрації 

Фото: https://kyivcity.gov.ua

Олег ПОПЕНКО - голова Комітету з питань жит-
лово-комунальної інфраструктури, благоустрою, 
ритуальних послуг, екології, енергоефективності 
та охорони навколишнього середовища Громадської 
ради при КМДА

Фото: https://blog.liga.net

Під час Другого Форуму громадських рад міста Києва «Велика 
Столиця-2019»
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