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Шановний Володимире Володимировичу!
Відповідно до частини 1 статті 13 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад» надаю Вам на розгляд депутатське звернення.
До мене, як до депутата Київської міської ради, звернулась ветеран Великої
Вітчизняної війни, жертва політичних репресій зі статусом реабілітованої особи та
ветеран праці - Кирієнко Ганна Андріївна, 1926 року народження.
За словами громадянки Кирієнко Г.А., вона є жертвою політичних репресій та
знаходиться на квартирному обліку в категорії реабілітованих (у першій черзі з
20.01.1998 року).
Відповідно до статті 6 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних
репресій на Україні» від 17 квітня 1991 року №962-ХІІ реабілітованим громадянам, які
потребують поліпшення житлових умов, надається право на першочергове одержання
житла.
Однак, в 1998 році, всупереч чинному законодавству, замість приватної
квартири Кириєнко Г.А. надали оселю в будинку для престарілих, після чого зняли її з
квартирного обліку.
Станом на сьогодні, громадянка Кириєнко Г.А. досі не отримала належного їй
на підставі чинного законодавства власного житла.
Згідно звіту Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі –

Департамент) за січень-травень 2015 року було розподілено 102 житлових приміщення,
в тому числі учасникам війни – 3 квартири, одиноким матерям - 1 квартиру, на загальну
чергу - 3 квартири. В період з 2010 року по 2017 рік Департаментом було розподілено
364 квартири, з яких на загальну чергу – 23 квартири.
Так, за останні 7 років, відповідно до запиту про доступ до публічної інформації,
відправлений заявницею, з 2011 року особам зі статусом реабілітованих не було надано
жодної квартири.
Положенням про Департамент визначено, що до основних завдань Департаменту
відноситься забезпечення встановленого порядку обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов у місті Києві.
Мене, як депутата Київської міської ради та громадського діяча, турбує ситуація
забезпечення житлом осіб, що мають статус реабілітованих.
У разі необхідності запиту додаткової інформації та документів по справі
громадянки Кирієнко Г.А. є можливість звернутись до її представника за
довіреністю - Андрусяк Віти Євгеніївни (контактний номер телефону:
+38 (066) 795 99 96).
Враховуючи вищенаведене, з метою захисту порушених прав осіб зі статусом
реабілітованих, прошу Вас, шановний Володимире Володимировичу, розглянути
питання забезпеченням житлом жертви політичних репресій, що має статус
реабілітованої особи - Кирієнко Ганни Андріївни під час засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань поновлення прав реабілітованих, надати доручення
Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо виділення житла
(квартири) громадянці Кирієнко Г.А, а також надати інформацію щодо того, яким саме
особам Департаментом було надано 364 квартири в період з 2010 року по 2017 рік
(відповідно до їх категорій).
Про результати розгляду депутатського звернення прошу повідомити мене за
адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 у термін, передбачений частиною другою
статті 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та частиною другою
статті 20 Регламенту Київської міської ради, а також заявницю – Кирієнко Г.А. за
наступною адресою: 03040, м. Київ, вул. Красилівська, 2/3, кв. 10.
Додатки:
1.
Копія звернення Кирієнко Г.А. до депутата Київської міської ради
Шлапак А.В. на 1 арк.
З повагою

Виконавець: Степенко В. А.,
контактний номер телефону:
+38 (093) 674 78 35
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