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Депутатське звернення
Щодо питання роботи Комісії з питань
розміщення Тимчасових споруд в м.Києві

Шановний Віталію Володимировичу !
Ситуація , що склалася в столиці з розвитком підприємництва, змушує мене
в черговий раз звернутися до Вас , з надією бути почутим.
Будучи головою профільної комісії Київради з питань підприємництва ,
очолюючи тривалий час Спілку підприємців , не можу по іншому оцінити
стан розвитку підприємництва в Києві, як підприємницький геноцид.
Жевріла надія на новий підхід в роботі Комісії з питань розміщення
Тимчасових споруд...Свідомо не наводжу повну її назву - вона на даному
етапі цього не заслуговує. Всі сподівання на позитивні зміни пропали з
першим її засіданням , після багатомісячної перерви.
Складається враження , що більш нагальних питань в розвитку
підприємництва в столиці, ніж зведення рахунків з суб’єктами
господарювання, не існує.
Демонструючи
видимість бурхливої діяльності, затверджено новий
склад Комісії. Контроль при цьому покладено на Комісію з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики, яку я очолюю.
Проте перше засідання Комісії з розміщення ТС показало, виходячи з її
складу (8 чоловік з 13 її членів - чиновники КМДА), що її діяльність
починає нагадувати сумнозвісні «сталінські розстрільні трійки» - органи
позасудового винесення вироків.
Не буду упередженим, судіть самі: за чотири місяці, в які не засідала
Комісія, не знайшлося більш важливих питань , як розірвання договорів
пайової участі за так зване, порушення правил торгівлі.
При цьому не викликає стурбованості той факт, що комплексні схеми в
трьох районах не затверджені, кількість ТС, що працюють без сплати

Пайової участі, обраховуються тисячами. А чого тільки варта'продаж права
на пересувну торгівлю на територіях, які місту не належать?! Більша
частина пересувної торгівлі в столиці взагалі поза законом.
Підходи до роботи комісії взагалі не витримують критики:- рішення
приймаються в кулуарах чиновницьких кабінетів , а на комісії тільки
легалізуються чиїсь сумнівні ініціативи.
Такий стиль роботи Комісії, вивів на вулицю сотні людей, адже на
першому, після періоду бездіяльності, засіданні кілька сотень сімей
підприємців, що десятиліттями наповнювали бюджет міста, поповнили ряди
безробітних.
А чого тільки вартий закритий режим роботи Комісії, чим порушується
регламент її роботи. Демократія тут відпочиває.
Все це в свою чергу стає могильником інвестиційного клімату Києва і
підприємництва , як такого.
Не можу не нагадати , що саме підприємництво на даному етапі є
основним наповнювачем міського бюджету.
Швидко чиновники забули про особливу роль підприємців і в період
Революції Гідності, і в організації підтримки АТО.
З свого боку:
- будучи більше десяти років головою Спілки підприємців, готовий
аргументовано викласти бачення розвитку підприємництва в місті Києві,
його проблеми та способи їх вирішення.
- готовий, не будучи почутим, написати заяву про вихід зі складу
«комісії з ТС».
Виходячи з вищевикладеного прошу:
Терміново втрутитися в роботу вищезгаданої «комісії з ТС», змінивши
методи її роботи, та спрямувавши її роботу у русло здорового глузду, а не
інструменту знищення столичного підприємництва.

З повагою,
Депутат Київської міської Ради
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