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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 
До мене як до депутата Київської міської ради звертаються зі скаргами обурені 

мешканці Солом'янського району. 
 Справа в тому, що в рамках минулорічної реконструкції вулиці Гарматної, було 
відремонтовано частину тротуару та відновлено автентичну бруківку, якою було раніше 
вимощено одну з найстаріших вулиць Солом'янського району. 
 Згодом, за словами мешканців, після проведення аварійного ремонту, комунальне 
підприємство «Київтеплоенерго» неналежним чином відновило благоустрій вищевказаної 
ділянки тротуару зокрема – між бруківкою сформувались глибокі тріщини, каміння 
нещільно прилягає одне до одного, а декілька великих каменів виявились «зайвими» та 
лежать осторонь. Фотографії частини тротуару до та після виконання робіт і 
відновлення благоустрою – у додатку. 
 

Відповідно до ст.18 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та п.3.1.3. 
Правил благоустрою м.Києва, затверджених Рішенням Київської міської ради від 
25.12.2008 №1051/1051 (зі змінами та доповненнями) – підприємства, установи, організації 
забезпечують благоустрій ділянок, наданих їм відповідно до чинного законодавства у 
власність, користування та несуть відповідальність за невиконання заходів з 
благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або 
здоров’я громадян на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями 
територіях. 
 Відповідальність за незабезпечення благоустрою при виконанні робіт покладається 
на власника об’єкта благоустрою (балансоутримувача) та виконавця робіт. 
 

Отже, мешканці Солом'янського району наполягають саме на належному 
відновленні благоустрою після виконаних КП «Київтеплоенерго» робіт на частині тротуару 
по вул.Гарматній. 

 
Також, у соціальній мережі Facebook у коментарях під одним із дописів щодо 

неналежної якості  виконаних робіт, користувач, що йменується «Артур Потужний» 



звинуватив автора в оплатному характері допису щодо неналежного відновлення робіт, 
навмисній дискредитації роботи мера та запропонував відновити благоустрій ділянки 
самостійно. Натомість, посадою та місцем роботи «Артура Потужного» зазначено – 
завідувач сектору у КП «Київтеплоенерго». 

Звертаю увагу, що відповідно до п.5 Розділу 2 Загальних правил етичної поведінки 
державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, затверджених 
Наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.06.2016 №158, 
посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані бути доброзичливими та ввічливими, 
дотримуватись високої культури спілкування, з повагою ставитись до прав, свобод та 
законних інтересів людини і громадянина, не проявляти свавілля або байдужість до їхніх 
правомірних дій та вимог, а також повинні запобігати виникненню конфліктів у стосунках 
з громадянами. 

 
На виконання моїх повноважень як депутата Київської міської ради, керуючись ст.13 

Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 
 

п р о ш у: 
1. Терміново вжити заходів для відновлення благоустрою належним чином на 

вищевказаній ділянці. 
 

2. У разі наявності «Артура Потужного» на посаді «завідувач сектору» у КП 
«Київтеплоенерго» - провести зі співробітником роз'яснювальну роботу щодо 
вказаних вище Загальних правил етичної поведінки, реалізація яких поширюється 
і на комунікацію з громадянами у соціальних мережах.  

 
Додатки: 
1. Фотографії частини ділянки, про яку йдеться, до та після проведення аварійних 

робіт КП «Київтеплоенерго». 
 
Про результати розгляду звернення, а також результати проведеної роз'яснювальної 

роботи прошу повідомити мене у визначений законом термін шляхом надсилання листа на 
електронну пошту: semenova.kseniia@kmr.gov.ua 
 
З повагою,  
депутат Київської міської ради                                                                     Ксенія СЕМЕНОВА 
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