
 

ДЕПУТАТ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIІІ СКЛИКАННЯ 

 

 

        «10» жовтня 2019 року                                                        № 08/279/08/026-744 

 

Київському міському голові 

Кличку В.В. 

 
 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 

Шановний Віталію Володимировичу! 
 

 До мене, як до депутата Київської міської ради VIII скликання, звернулись 

батьки школярів СШ № 266 по вул. Архітектора Вербицького, 14-Г, з проханням 

допомогти у вирішенні питання введення в експлуатацію належним чином 

спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям, побудованого 

ще у 2018 році. 

Справа в тім, що у 2017 році наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства була запущена бюджетна 

програма «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах 

України», яка на основі співфінансування з місцевими бюджетами, з метою 

поліпшення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти 

комунальної власності територіальної громади міста Києва була підтримана 

Київським міським головою розпорядженням № 1522 від 30.11.2017 року, 

визначивши замовником виконання робіт з будівництва футбольних полів зі 

штучним покриттям у кількості 60 шт. (зокрема, 8 полів в Дарницькому районі 

міста Києва) комунальне підприємство з експлуатації і ремонту житлового фонду 

«Житло-сервіс» (далі – КП «Житло-сервіс»), яке було уповноважене визначати 

генеральну проектну та підрядну будівельну організації.  

Побудувавши у 2018 році футбольне поле, КП «Житло-сервіс», виконуючи 

вищезгадане розпорядження міського голови, вирішив передати забудову в 

експлуатацію СШ № 266 задля поліпшення умов проведення уроків фізкультури на 

свіжому повітрі і навіть склали акт приймання-передачі основних засобів 

Управлінню освіти Дарницькій в місті Києві РДА (Додаток 1), в якому немає ніяких 

зауважень щодо введення в експлуатацію об’єкта. 

Однак, підстав для проведення занять з фізкультури на новому спортивному 

майданчику у директорки школи немає, оскільки, окрім вищевказаного акту 

прийому-передачі основних засобів, ні їй, ні Управлінню освіти Дарницькій в місті 

Києві РДА не передали ніякої належної документації (навіть ту, яка вказана в 



переліку додатків до акту прийому-передачі основних засобів), яка може свідчити 

про безпечність користування футбольним полем.  

Фактично, ми маємо неякісно виконані роботи з будівництва футбольного 

поля на території СШ № 266 – погано закріплена сітка-огорожа об’єкту, хиткі 

ворота та багато інших аспектів, через які пускати дітей на горе-футбольний 

майданчик просто небезпечно і для дітей, і для вчителя з фізкультури та директора 

школи, оскільки відповідальність за безпеку дітей в першу чергу будуть нести вони.  

Додам, що інші 7 футбольних полів в Дарницькому районі міста Києва 

мають таку ж саму сумну історію, і користуватися ними також вкрай небезпечно, 

оскільки це може призвести до небажаних наслідків, які ляжуть на плечі директорів 

шкіл, а справжні винуватці, нажаль, будуть непокарані.  

На підставі викладеного, враховуючи суспільну значимість піднятого у 

депутатському зверненні питання, керуючись ст. 13 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», прошу Вас надати гарантії безпечності експлуатації 

футбольних полів, побудованих згідно з Вашим розпорядженням № 1522 від 

30.11.2017 року КП «Житло-сервіс», шляхом введення в експлуатацію об’єктів 

належним чином та наданням всієї необхідної документації для безпечної 

експлуатації даних об’єктів.  

 Відповідь прошу надати у спосіб та строки, визначені чинним 

законодавством. 

 

Додатки на 2 арк. 

 

З повагою –  

депутат                                                                                        Лариса ДЕГТЯРЬОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до депутатського звернення № 08/279/08/026-744 

від 10.10.2019 р. 

 

 
 

 

 

 

Додаток 2  

до депутатського звернення № 08/279/08/026-744 

від 10.10.2019 р. 

 



 
 

 

  

 


