виконАвчI,й оргАн киiвськоi MIcbKoi рдди
1киiвськА MIcbKA дЕржАвнА АдмIшстрАцIя)
дЕпАртАмЕнт ЕкономIки тА IнвЕстицIй

вул.Хрещаmuк, 3б, м" Кulв, 01044, mел. (041) 202-72-78, Саll-ценmр (044) 15,5l

la.a/.tp/g
на Ns

xs

ol9/,z - spy'
вlд

Начальнику управлiння з питань
звернень громадян виконавчого органу
КиТвськоi мiськоi ради (КиIвськоi
MicbKoT державноi адмiнiстрачii)
Бричко О.Л.
на J\Гs 4520з вiд 06. 12.2018 та
на }& 050/12555 вiд 20.12.20|8

Звiт про роботу зi зверненнями громадян
за 2018 piK

Шановна Оксано Леонiдiвно!

У

та iнвестицiй

пiдготовлено звiт про хiд
виконання Указу Президента вiд 07.02.2008 J\Ъ109 <Про першочерговi заходи
щодо забезпечення реалiзацii та гарантування конституцiйного права на
звернення до органiв державноI влади та органiв мiсцевого самоврядування) за
20l8 piK.
За звiтний перiод до.Щепартаменту економiки та iнвестицiй надiйшло 1243
звернення громадян, з них 770 було прийнято пiд час особистих прийомiв, що
проводяться спiвробiтниками вiддiлу з питань контрольно - аналiтичноi та
органiзацiйноi роботи, 47З звернення були отриманi поштою, iз загальноi
кiлькостi 202 колективних. В цiлому до Щепартаменту економiки та iнвестицiй
за 2018

,.Щепартаментi економiки

piK звернулося 6996 громадян.

За звiтний перiод до ,.Щепартаменту економiки та iнвестицiй звернень вiд
жiнок, яким присвоено звання <<Мати-героТня>>, ГероТв Радянського союзу,
Героiв Соцiалiстичноi працi, iнвалiдiв ВВВ та Героiв УкраТни не надходило.
Надiйшло З звернення вiд учасника бойових дiй, 8 звернень вiд iнвалiдiв I

групи, 5 звернення вiд iнвалiдiв II групи, 13 вiд BeTepaHiB працi та 3 вiд дiтей
вiйни, 2 вtд багатодiтних сiмей, 8 вiд iнвалiдiв ЧАЕС.
Результати аналiзу звернень пок€вують, що заявниками порушуваJIись
рiзнi питаннrI: економiчноi, iнвестицiйноi, житловоi полiтики, будiвництва та
реконструкцii, транспорту та зв'язку, комунЕLльного господарства, дiяльностi
мiсцевих органiв виконавчоi влади та органiв мiсцевого самоврядування,
формування, встановлення та застосування тарифiв на послуги з утримання
булинкiв i спорул та прибудинкових територiй, на теплову енергiю, послуги з
централiзованого оп€Lлення, централiзованого водопостачання i
водовiдведення, цiн на продовольчi товари, в т.ч. цiн на хлiб та хлiбобулочнi
вироби, тарифiв на транспорт та з питань захисту прав споживачiв, пайовоi
участi.
Зважаючи, що численна кiлькiсть звернень надходить з питань пайовоi
участi у cTBopeHHi i розвитку соцiальноi та iнженерно транспортноi

iнфраструктури MicTa Киева (59,7 % вiд загальноI кiлькостi звернень)
фахiвцями iз зазначених питань ведеться прийом громадян (20 годин на
тиждень) у примiщеннi комун.rльного пiдприемства <КиIвське iнвестицiйне
агенство>> на 2-му поверсi адмiнбулiвлi за адресою вул. Хрещатик, 36, пiд час
якого проводиться роз'яснюв€LiIьна робота та прийом заяв з вiдповiдними
документами. Термiни розгляду таких документiв складае 10 робочих днiв.
Вживаються заходи для зручного та швидкого вирiшення питань громадян.
Зокрема, з 01 сiчня 2018 року введено в експлуатацiю електронний cepBic

подачi звернення та пiдписання договору по сплатi пайовоi участi. l:аний cepBic
розмiщено на офiцiйний суб-веб сторiнцi ,Щепартаменту економiки та
iнвестицiй (dei.kievcity.gov.ua) за посиланням http://cabinet-pai.gioc.kiev.ual.
Протягом 2018 року укладено 270 договори та 100 додаткових угод про
сплату пайовоi участi, пiдготовлено довiдок про сплату коштiв на розвиток
соцiальноТ та iнженерно-транспортноi iнфраструктури MicTa Киева - 219 шт.
У звiтному перiодi виконуваJIися роботи на об'ектах, передбачених
Програмою економiчного i соцiального розвитку м. Киева на 2018-2020 роки,
перелiк яких формувався з врахуванням потреб громад на мiсцях.
Зокрелла у звimнолlу перiоdi, у транспортнiй сферi:
пiсля реконструкцii вiдкрито сходи вiд провулку .Щесятинного до вулицi
Гончарноi та проведенi роботи по благоустрою прилеглоi територii в межах
пiшохiдноi алеi до Андрiiвського узвозу;
встановлено 3 в'iЪнi знаки на 16-му кiлометрi автомобiльноТ дороги КиiвЖитомир, на 14-му кiлометрi автомобiльноi дороги Киiв-Одеса та на проспектi
Повiтрофлотському, бЗ виiЪд з мiжнародного аеропорту <Киiв> (Жуляни);
завершено реконструкцiю проспекту Миколи Бажана у ,Щарницькому
районi м. Кисва;
перетинi
завершено реконструкцiю транспортного вузла
просп. Перемоги з вул..Щанила Щербакiвського (Щербакова), пiд'iЪдiв до
шляхопроводу на перетинi з просп. Академiка Пшrладiна;
завершено проектування I черги булiвничтва лiнii метрополiтену
дiльниця вiд ст. Сирець до ст. <<Проспект Правди>> з двома станцiями

на

(кМостицька) та <Проспект Правди>>) та дiльницею вилочного вiдгалуження в
бiк ст. <<Виноградар).
провоduлluся робоmu з:
булiвничтва Подiльського мостового переходу через р. Щнiпро;
реконструкцii вул. Петра Щегтяренка на дiлянцi вiд вул Луговоi до
Великоi кiльцевоi дороги в Оболонському районi;
будiвництва Великоi Окружноi дороги на дiлянцi вiд просп. Маршала
Рокоссовського до вул. Богатирськоi з будiвництвом транспортноi розв'язки в
рiзних рiвнях;
реконструкцii транспортноi розв'язки на перетинi проспекту Перемоги з
вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченкiвському районах м. Кисва;
реконструкцii мережi MicbKoi дощовоi каналiзацii на територii, що
прилягае до Свято-Успенськоi Киево-ПечерськоI Лаври;
булiвничтва свiтлофорних об' eKTiB;
встановлення 2-х в'i'зних знакiв на в'iЪдах у MicTo КиТв;
реконструкцii трамвайних переiЪдiв у мiсцях перетину з проiжджою
частиною вулично-шляховоi мережi м. Киева;
з реконструкцii та будiвництва трамвайноТ лiнii вiд вул. Гната Юри до
ЗАТ "Кисневий завод";
будiвництва та реконструкцiI першоi черги КiльцевоI дороги для
електропоiЪдiв з пiдходами-пiд'iздами до платформ у м. Киевi;
будiвництва мостового пiшоходно-велосипедного переходу мiж парками
"Хрещатий" та "Володимирська гiрка" в Печерському та Шевченкiвському
районах;
проектування булiвничтва транспортноi розв'язки на перетинi бульвару
Академiка Вернадського - вул. Академiка ефремова з просп. Академiка
Палладiна у Святошинському районi;
проектування комплексноi реконструкцii трамвайноi лiнii та зупинки
"Контрактова площа" в межах Контрактовоi площi, вул. Костянтинiвськоi,
вул. МежигiрськоТ, вул. Верхнiй Вал та пiдземного пiшохiдного переходу на
вул. Спаськiй у Подiльському районi MicTa Киева";
по
проектуваннrI реконструкцii трамвайноТ
вул. Алма-Атинськiй.
у житлово-комунальнiй сферi:
завершенi робоmu з:
оснащення 158 об'ектiв освiти районного пiдпорядкування системою
диспетчеризацii та монiторингу енергоспоживання;
оснащення 39 iнженерних вводiв житлових будинкiв комунальноi форми
власностi, ЖБК та ОСББ теплолiчильниками р€вом з програмно-апаратною
частиною диспетчеризацii;
встановлення 32 iндивiдуальних теплових пунктiв в житлових будинках
комун€tльноi форми власностi та 3 iндивiду€Lльних теплових пунктiв в закладах
бюджетноi сфери та об'ектах комуншlьноi власностi територiальноi громади
MicTa Киева;

лiнiТ

реконструкцii систем теплопостачання, гарячого водопостачання та
електропостачання у 8 закладах бюджетноi сфери iз застосуванням

вiдновлюв€Llrьних

джерел енергiТ;
реконструкцii водопроводу,.Щ:500 мм на вул. Борщагiвськiй
Ковальського до Повiтрофлотського мосту;

вiд

реконструкцii каналiзацiйного колектора Д:l500-2000

пров.

мм

по
(камера
вул. Борщагiвськiй, в частинi його санацii вiд КК-б до КК-26/7а
в районi
Повiтрофлотського мосту) в Солом'янському районi м. Кисва;
реконструкцii пiдпiрних cTiHoK на схилi бiля булинку J\Ъ14 на проспектi
Червонозоряному у Солом'янському районi;

укрiплення зсувонебезпечного схилу Совськоi балки бiля вул. Петра

Радченка у Солом'янському районi;
реконструкцii тепловоi магiстралi JЮ б ст-1 на дiлянцi вiд тепловоi камери
627 до тепловоi камери б30 на вул. Коперника;
булiвничтва громадського туалету на Байковому кладовищi, вул. Байкова,
6 в м. Киевi;
реконструкцii хлорного господарства,.ЩеснянськоТ водопровiдноi станцiI
на просп. Алiшера Навоi, 1А у Щнiпровському районi м. Киева;
термомодернiзацii заг€Llrьноосвiтнього навч€Lпьного закладу J\b 166 на
вул. ереванськiй,20;
будiвництва павiльйону бюветного комплексу з розподiльними колонками
на бульварi Академiка Вернадського, 85 у Святошинському районi та бюветних
комплексiв на
Йорданськiй, 11 в Оболонському районi, на вул. Урлiвськiй,
"ул.
9 у Щарницькому районi, на вул. Бахмацькiй, 10 у Святошинському районi та
артезiанськоi свердловини малоi продуктивностi на вулицi Мiлютенка, 7 у
.Щеснянському районi.
проdо Bctcy вul uся р обоmu з :
реконструкцii каналiзацiйного колектору по вул. Щегтяренка, III черги
Ново-дарницького каналiзацiйного колектора, LL[лiхтеровського та ПiвденноЗахiдного каналiзацiйних колекторiв;
перекладання, прокладання зовнiшнiх iнженерних мереж по
пров. Моторному та по проспекту Науки, будiвниuтво додаткових емкостей
чистоi води та спорудження розподiльчого пункту трансформаторних
пiдстанцiй у Голосiiвському районi м. Киева;
реконструкцii водопровiдноТ мережi Д:300 мм на територii Нацiонального
музею icTopii Украiни у .Щругiй свiтовiй вiйнi;
реконструкцii споруд першоi черги Бортницькоi станцii аерацii на
вул. Колекторнiй, 1-а в .Щарницькому районi м.Кисва (коригування) I черга
булiвничтва. Насосна станцiя першого пiдйому;
реконструкцii очисних споруд <<XapKiBcbKi>>;
реконструкцii центр€rльного теплового пункту на XapKiBcbKoMy шосе,
148-б з влаштуванням iндивiдуальних теплових пунктiв та реконструкцiею
iнженерних мереж;

i

лiквiдацii аварiйноi ситуацiТ з проведенням укриття карт полiгону твердих
побутових вiдходiв М5 з використанням в якостi iзолюючого шару
мiнерального грунту в с. Пiдгiрцi Обу<iвського району КиТвськоТ областi;
реконструкцiI та модернiзацii комплексу пiдготовки, переробки та
знешкодження фiльтрацiйних вод полiгону ТПВ Jф 5 у с. Пiдгiрчi Обухiвського
району Киiвськоi областi потужнiстю 600 м куб. на добу;
реконструкцiТ та технiчного переоснащення полiгону твердих побутових
вiдходiв Ns 5 в с. Пiдгiрцi Обухiвського району Киiвськоi областi;
укрiплення схилiв озера Глинка в районi провулку Академiка Фiлатова у
Печерському районi та Батиевоi гори на розi вулиць Локомотивноi та

КраснодонськоI;

укрiплення.Щнiпровського схилу бiля Пiшохiдного мосту (2 зсувний цирк)
у Печерському районi, схилу бiля булiвлi на вул. Нижньоюркiвськiй, 53 у
Подiльському районi;
булiвничтва теплових мереж для присднання до централiзованих теплових
мереж ПАТ <<Киiвенерго) житлових будинкiв Jф26, 28 на вул. Чистякiвська;
термомодернiзацii дошкiльних навч€Lпьних закладiв Jф599 на вул. Василя
Стуса, 26-а,J\Ъ584 кСофiiРусовоi>> на просп. Правди, 82, школи - дитячого садка
<Ластiвка)) на просп. Оболонському, З2-а, спецiалiзованоТ заг€Lльноосвiтньоi
школи I-III ступенiв J\Ъ316 з поглибленим вивченнrIм украiнськоi мови на
просп. Миколи Бажана, З2-а, заг€Lпьноосвiтнiх навчuLпьних закладiв Ns 200 на
вул. Семашка, 9, дошкiльного навч€lльного закладу <<Монтессорi-сад>> на
вул. Анни АхматовоТ, 14-в;
у сферi житлового господарства в рамках реалiзацii заходiв з будiвництва
(придбання) житла укладено договори на участь у фiнансуваннi будiвничтва 87
квартир загальною площею 36З2,5 кв. м для дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених
батькiвського пiклування, та осiб з ik числа, та булiвництва ||4 квартир
загальною площею 689З,23 кв. м для пiльгових категорiй населення.
.Щля придбання житла для учасникiв антитерористичноi операцii та осiб з
iнвалiднiстю внаслiдок вiйни (III групи) з ik числа, якi потребують полiпшення
житлових умов, придбано майновi права на |25 квартир площею 6949,07 кв. м.,
а також, придбано майновi права на 5 квартир загальною площею 307,46 кв. м
на
для вiдселення мешканцiв житлового булинку Jф70, корпус
просп. ГолосiIвському, якi постражд€rли внаслiдок надзвичайноТ ситуацii, що
виникJIа у цьому булинку.
у сферi благоустрою:
заверIаенi робоmа з
оновлення парку ПартизанськоТ Слави у .Щарницькому районi та парку
<Вiдрадн ий>> у Солом'янському районi
реконструкцii та благоустрою парку <Володимирська гiрка>
у Шевченкiвському районi (II черга);
реконструкцii II черги зони органiзованого вiдпочинку озера Тельбiн;
проOовсtсу Bul uся р обоmu з :

2

реконструкцiТ зливостоковоТ каналiзацii системи озер Опечень

Оболонському районi;

в

реконструкцii та благоустрою парку <KioTo> у .Щеснянському раЙонi,
паРКiв <<Оболонь>> i <<Наталка)) в урочищi <Наталкa> у Оболонському районi,

Ландшафтного парку та парку з бюветним комплексом на вул. Кадетський гай
та вул. IBaHa Пулюя у Солом'янському районi;
бУДiвництва берегоукрiплюючих споруд та зони вiдпочинку вздовж
PycaHiBcbKoi протоки у Щнiпровському районi м. Киева;
оновлення I черги парку <<Перемога> в !нiпровському районi, парку
ВЗДоВж просп. Генерала BaTyTiHa у.Щеснянському раЙонi, Куренiвського парку
в Подiльському районi, парку <<Совки>> у Святошинському районi, Сирецького
парку у Шевченкiвському районi;
у соцiальнiй сферi:
завершенi робоmu з:
будiвництва зага[ьноосвiтньоi школи
10-му мiкрорайонi житлового
масиву Осокорки (дiл. 65,66) у.Щарницькому районi (1 черга);
24Т на
реконструкцii загальноосвiтнього навч€uIьного закладу
вул. ГолосiТвська, l2-B у Голосiiвському районi;
добудовою заг€Lльноосвiтньоi школи J\b 2З на
реконструкцii
вул. Путивльськiй, З5 (с.Бикiвня) у Щеснянському районi (2 черга - корпус Б);

у

М

з

реконструкцiТ шкiльного стадiону середньоi школи J\b 24З на
вул. Новомостицькiй, 10 у Подiльському районi;
булiвничтва дитячого дошкiльного закJIаду в 9 мiкрорайонi житлового
масиву Позняки (дiл.15) у !арницькому районi;
реконструкцiТ дошкiльного навч€tльного закладу J\Ъ 260 на

просп. Оболонському, 12-б в Оболонському районi;
реконструкцii дошкiльного навч€Lпьного закладу J\b486 на вул. Маршала
Гречка, 20-Ду Подiльському районi,

та

спецiалiзованих вiддiлень Киiвськоi
MicbKoT клiнiчноI лiкарнi Ns 12 на вул. Пiдвисоцького, 4-ау Печерському районi
(IV пусковий комплекс I черги);
реконструкцii стадiону зi штучним покриттям на вул. Щрайзера, 2-б у
Щеснянському районi (l черга);
провоduлuся робоmu з:
реконструкцii з прибудовою та надбудовою до школи J\Ъ 42 на
вул. Хорольськiй, 19 у Щнiпровському районi;
реконструкцii з прибуловою до будiвлi Киево-Печерського лiцею JЮl71
"Лiдер" Печерського району на вул.Лейпцизькiй, 11-а у Печерському районi;
будiвництва другого пускового комплексу розширення школи Ns 151 на
вул. Лiсничiй, 3 у ГолосiТвському районi м. Кисва;
реконструкцii гiмназii'-iнтернату J\b299 на вул. Макiiвськiй, 9 у
Оболонському районi;
реконструкцiТ фасада загальноосвiтнього навч€Lпьного закладу NЬ 2l4 на
просп.Оболонському, 9-А у Оболонському районi;
реконструкцii з добудовою середньоi загЕLпьноосвiтньоi школи J\Ъ22 на
Вiдрадному проспектi, 36-в у Солом'янському районi;

реконструкцii приймального

реконструкцii дошкiльного навч€tльного закладу Ns 652 на вул. Волго.Щонськiй, 2l-А("ул. Бориспiльськiй, 28l l) у .Щарницькому районi;
термосанацii будiвлi загальноосвiтнього навч€lльного закладу Ns 2б1 на
вул. Вербицького, 7 у Щарницькому районi;

реконструкцii дошкiльного навч€tльного

закJIаду J\b436

на

вул.Автозаводськiй, |7 -А у Оболонському районi;
завершення будiвництва дитячого дошкiльного навч€Lпьного закладу на
бульв. Вацлева Гавела, 81-А у Солом'янському районi;
реконструкцii будiвлi для розмiщення дошкiльного навч€Lпьного закладу
на вул. Генерала Тупiкова,27 у Солом'янському районi;
реконструкцii будiвель Киiвського мiського перинат€LlIьного центру -

структурного пiдроздiлу Киiвського мiського центру репродуктивноi та
перинатальноI медицини на просп. Героiв Сталiнграда, 1б у Оболонському
районi;

реконструкцii нежитлових примiщень на першому поверсi будiвлi на
вул. Будищанська, З у ,,Щеснянському районi для влаштування амбулаторii
лiкарiв сiмейноi медицини;
реконструкцii покрiвлi та утеплення фасаду центраrrьноi районноi дитячоi
полiклiнiки на вул. Пiвнiчнiй, 4-ав Оболонському районi;
реконструкцii басейну КНП <Щентр первинноi медико-санiтарноi
допомоги J\Ъ2), вул. Василя Кучера,5 у Святошинському районi;
термомодернiзацii булiвлi КНП <Консультативно-дiагностичний центр)
на вул. Симиренка,10 у Святошинському районi;
реконструкцiТ нежитловоi булiвлi на вул. Мостицькiй, 20 для створення
умов для надання соцiальних послуг, послуг у сферi соцiального захисту
громадян у Подiльському районi;
реконструкцii легкоатлетичного манежу Школи вищоi спортивноi
майстерностi (iз збереженням функчiй) на просп. Павла Тичини, 18 у
!нiпровському районi;
реставрацii та реабiлiтацii з технiчним переоснащенням i реконструкцiею
прибудови театр€lльно-видовищного закладу культури <Киiвський
нацiональний академiчний театр оперети) на вул. Червоноармiйськiй, 5ЗlЗ у
Печерському районi;
реставрацii з пристосуванням пiд розмiщення КиiвськоТ дитячоi школи
мистецтв J\Ъ 2 iM. М. Верикiвського об'екта на вул. Воровського,2 з
прибудовою до нього концертноi зали у Шевченкiвському районi;

реконструкцii об'ектiв Киiвського зоологiчного

парку
ТIТевченкiвському

загальнодержавного значення на просп.Перемоги,32 у
районi.
у сферi мiстобулiвноi полiтики:
проdовсrcу в(u. uсь робоmu з :
розробки та кориryвання матерiалiв детапьних планiв

розвитку територiй, мiстобулiвних програм

та iншоi

та концепцiй

мiстобулiвноi
документацii, паспортiв вулиць, мiських вузлiв, розробки технiко-економiчних
обцрунтувань гztлузевих та комплексних схем;

розробки iнтегрованого плану розвитку транспортноi iнфраструктури

м. Киева та його примiськоТ зони;

та

впровадженнrI комплексноi iнформацiйно-аналiтичноi
системи <Мiстобудiвний кадастр м. Киева>>.
Протягом 2018 року директором Щепартаменту економiки та iнвестицiй
на особистому прийомi прийнято 12 громадян (,Щедковська Г.Л., Iващенко С.В.,
Керешема 0.I., .Щовганич М.Ю. та Леоненко I.B. - 2 прийоми, Мороз А.О.,
Федоренко В.О., Олефiренко М.Г., Алiев Н.Л., Швець О., Ларiонов I.B.) з

розробки

вирiшення питань пайовоi участi у cTBopeHHi i розвитку соцiальноi та iнженерно
- транспортноi iнфраструктури MicTa Киева. За результатами прийому BciM
громадянам наданi црунтовнi роз'яснення.
KpiM того, протягом звiтного перiоду заступником директора
!епартаменту - начальником управлiння цiновоТ полiтики особисто прийнято
1б громадян (Бiсик З.Ф., Корсаков С.В., Передро О.В., Пружанський О.О.,
Борисова A.I., Iсаченко I.M., Гончаренко А.М., Фiлiпов В., Медведсва Л.М.,
Кошевой Ю.А., Глускiна Т.С., Клочан Г.З., Толстих Л.Т.) з питань порушення
прав споживачiв, формування тарифiв на послуги з утримання булинкiв i
споруд та прибулинкових територiй та нарахування плати за житловокомунulльнi послуги. BciM заявникам наданi, в межах компетенцii, роз'яснення.
Yci звернення, якi надiйшли до ,Щепартаменту економiки та iнвестицiй,
були вiдпрацьованi у визначенi законодавством термiни та за результатами
опрацювання були наданi вiдповiдi в межах компетенцii Щепартаменту.
,.Щепартамент економiки та iнвестицiй i нада_гri продовжуватиме роботу по
забезпеченню всебiчного розгляду звернень громадян, посиленню персональноi
вiдповiдальностi фахiвцiв за вирiшення питань, що порушуються у зверненнях
громадян, забезпеченню об'ективноi, неупередженоi i вчасноТ перевiрки фактiв,
викладених у зверненнях, фактичному поновленню порушених прав та
iHTepeciB громадян.
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