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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 

депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, 

виборців свого виборчого округу зобов’язаний виражати і захищати інтереси 

відповідної територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого 

округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, 

брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування. 

Як депутат Київської міської ради, представник громади міста Києва 

звертаюся до Вас з проханням розв’язати проблему щодо незадовільного стану 

зупинок громадського транспорту на вул. Бориса Гмирі в Дарницькому районі 

м. Києва. 

Хочу звернути увагу, що на численні звернення громади, впродовж 

останніх років Київською міською радою (КМДА) вжито багато заходів з 

облаштування та ремонту території вулиці Бориса Гмирі в мікрорайоні 

Осокорки: покладено новий асфальт і встановлено LED-освітлення, висаджено 

майже дві сотні тополь, заасфальтовано міжквартальні проїзди.  

Водночас невирішеним залишається питання незадовільного стану 

зупинок громадського транспорту на вказаній вулиці: на зупинках знаходяться 

старі поржавілі конструкції; вікна забиті ОСП, поруч розташовані виносні 

холодильники; розламані лави та покручені від сонця дахи. 

Нині у м. Києві постійно облаштовують нові зупинкові комплекси 

громадського транспорту, однак багато мікрорайонів Дарницького району, при 



цьому, чомусь постійно залишається поза увагою. Водночас сучасні зупинки в 

нашому районі потрібні не менше, ніж у центрі Києва.  

Враховуючи вищезазначене, з метою забезпечення благоустрою території 

м. Києва, створення сприятливих умов для киян, на підставі ст.ст. 13-15 Закону 

України «Про статус депутатів місцевих рад»,  

 

ПРОШУ: 

 

1. Негайно вжити заходів щодо заміни зупинок громадського транспорту на 

вул. Бориса Гмирі в Дарницькому районі м. Києва на нові сучасні 

зупинкові комплекси. 

2. Забезпечити благоустрій території поблизу зупинок громадського 

транспорту на вул. Бориса Гмирі в Дарницькому районі м. Києва. 

3. Про результати розгляду звернення повідомити мене письмово у 

встановлений законом строк на електронну адресу: 

grompryimalnya@gmail.com та за адресою: 02140, м. Київ, 

пр. П. Григоренка, 39-Б, офіс 88. 

 

Додатки: фотофіксація на 4 арк. 

 

 

З повагою 

Депутат Київської міської ради                                            Ігор Мірошниченко 
 


