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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний Вікторе Металовичу!  

 Прозорість, гласність та відкритість є основоположними принципами 

на яких має базуватися будь-яка демократична держава. Прозорість відноситься 

до засадничих властивостей влади, котра забезпечує розвиток демократії 

громадянського суспільства шляхом відкритості свої дій, процедур прийняття 

рішень, а також, активізації громадського контролю над діяльністю органів 

влади.  

 Забезпечення вільного та відкритого доступу до повної інформації 

щодо земельних ділянок, які належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва та, зокрема, договорів оренди зазначених земельних 

ділянок, є одним з проявів прозорості та відкритості місцевої влади перед 

киянами. 

 Відповідно до рішення Київської міської ради від 22 червня 2017 

року № 619/2781 «Про створення єдиної інформаційної бази договорів оренди 

земельних ділянок комунальної власності територіальної громади міста Києва» 

передбачалося створення програмного модулю «Інформаційна база договорів 

оренди  земельних  ділянок  комунальної  власності  територіальної  громади 



міста Києва» (надалі – Програмний  модуль) та інформаційний шар «Землі 

комунальної власності територіальної громади міста Києва» (надалі – 

Інформаційний шар) інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим 

комплексом територіальної громади міста Києва». 

Пунктами 3 та 4 вищевказаного рішення Київської міської ради 

визначено, що комунальне підприємство «Головний інформаційно-

обчислювальний центр» має стати адміністратором та адміністратором безпеки 

Програмного модулю, а Департамент земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) контент-

адміністратором Програмного модулю. 

Також, згідно з пунктом 6 цього рішення Київської міської ради 

Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) було доручено протягом 1 місяця з 

моменту набрання чинності рішенням розробити технічне завдання, в якому 

передбачити відображення Інформаційного шару на єдиному інформаційному 

ресурсі геопросторових даних міста Києва для відкритого доступу 

користувачів. 

 На жаль, протягом трьох з половиною років з дня прийняття 

зазначеного вище рішення Програмний модуль та Інформаційний шар так і не 

були запущені. 

З огляду на вищенаведене, керуючись статтею 13 Закону України «Про 

статус депутатів місцевих рад», статтею 20 Регламенту Київради та пунктами 1, 

3, 4 та 6 рішення Київської міської ради від 22 червня 2017 року № 619/2781 

«Про створення єдиної інформаційної бази договорів оренди земельних ділянок 

комунальної власності територіальної громади міста Києва», прошу Вас: 

1. Надати інформацію чи було розроблено технічне завдання щодо 

відображення інформаційного шару «Землі комунальної власності міста Києва» 

на єдиному інформаційному ресурсі геопросторових даних міста Києва для 

відкритого доступу користувачів. 

2. Надати інформацію про поточний статус виконання рішення Київської 

міської ради від 22 червня 2017 року № 619/2781 «Про створення єдиної 

інформаційної бази договорів оренди земельних ділянок комунальної власності 

територіальної громади міста Києва» та статус створення програмного модулю 

«Інформаційна база договорів оренди земельних ділянок комунальної власності 

територіальної громади міста Києва» та інформаційного шару «Землі 

комунальної власності  територіальної  громади  міста  Києва» інформаційно-

аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної 

громади міста Києва». 

3. Надати інформацію щодо фінансування, яке виділялось на створення 

вищезазначеного Програмний модулю та Інформаційного шару, а також 

інформацію щодо використання зазначених коштів. 

4. Проінформувати про орієнтовні строки розробки та введення 

Програмного модулю та Інформаційного шару в дослідну експлуатацію та про 

орієнтовні строки запуску повного функціонування Програмного модулю та 

Інформаційного шару. 



Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене у встановлений законодавством України 10-ти денний строк через систему 

електронного документообігу «АСКОД» та на наступну електронну адресу: 

malenko@kmr.gov.ua 

 

 

 

З повагою, 

депутат Київської міської ради, 

голова депутатської фракції  

«ГОЛОС» 

у Київській міській раді              Григорій МАЛЕНКО 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Швець Тарас Вікторович 

тел.: (097) 45-31-439 
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