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  Київському міському голові
— голові КМДА

Кличку В.В.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Щодо питань діяльності Департаменту 
інформаційно-комунікаційних технологій
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації),
комунального підприємства «ГІОЦ» та інших

Шановний Віталію Володимировичу!

Згідно зі статтею 24 Закону України «Про статус народного депутата 
України», народний депутат зобов’язаний дбати про благо України і добробут 
Українського народу, захищати інтереси виборців та держави.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про статус народного депутата 
України» передбачене депутатське звернення до органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, 
установ і організацій, об'єднань громадян здійснити певні дії, дати офіційне 
роз'яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції.

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про статус народного депутата 
України», народний депутат має право одержати інформацію з питань, 
пов'язаних із здійсненням ним депутатських повноважень, від органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, які зобов'язані 
надати йому таку інформацію в порядку та строки, визначені цим Законом.

Згідно зі статтею 19 даного Закону, органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування при зверненні народного депутата зобов'язані надати 
йому офіційні матеріали щодо своєї діяльності.

Народний депутат має право знайомитися з будь-якою конфіденційною та 
таємною інформацією з питань депутатської діяльності.

До мене, як до народного депутата України, почали надходити чисельні 
звернення про те, що останнім часом у киян, які користуються міськими 
інформаційними ресурсами та здійснюють оплати спожитих житлово-
комунальних послуг, проїзду в громадському транспорті та сплату штрафів, — 
виникає низка проблем.
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При цьому, варто звернути увагу, що оператором (адміністратором) 
інформаційних ресурсів, що забезпечують їх роботу є міське комунальне 
підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр», яке відповідно 
до власного статуту підпорядковане Департаменту інформаційно-
комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) отже, фактично, і Вам.

Крім цього, з інформації, яка надходить з різних джерел, можна зробити 
висновки про спірну та непослідовну кадрову політику, що останнім часом має 
місце в Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР 
(КМДА) та підпорядкованих йому комунальних підприємствах. Зокрема, мова 
йде про призначення на їх керівні посади людей із сумнівною кваліфікацією, 
непрофільними освітою та досвідом (не кажучи вже про реальні попередні 
досягнення і здобутки) у сфері ІТ-технологій. 

Також, з певних джерел, була отримана інформація, що керівники окремих 
комунальних підприємств, які підпорядковані цьому департаменту, могли бути 
призначені виключно завдяки їхнім особистим зв’язкам з директором  
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації). Більше того, повідомляється, що 
наради Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР 
(КМДА) та комунальних підприємств, що підпорядковані цьому департаменту, 
— проводяться в Департаменті земельних ресурсів ВО КМР (КМДА).

На додачу до цього, у ЗМІ також оприлюднена інформація1, що наприкінці 
серпня 2020 року заступником директора КП «ГІОЦ» був призначений 
громадянин Стеценко Д.Г., який має непогашену судимість, що не відповідає 
статті 12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 Враховуючи наведене, беручи до уваги, що належне функціонування як 
системи управління органу державної (місцевої) влади і їх структур, так і міських 
інформаційних ресурсів має суттєве значення для Києва та сотень тисяч киян,  
керуючись статтями 16, 17, 19, 24 Закону України «Про статус народного 
депутата України»,  прошу надати таку інформацію та/або надати відповідні 
офіційні роз’яснення, за необхідності отримавши її у підпорядкованих 
суб’єктів господарювання чи структур (за кожним пунктом окремо):

1. У зв’язку з чим з 19.11.2020 не працює сервіс особистого кабінету на 
сайті комунального підприємства «Головний  інформаційно-обчислювальний 
центр»?

2. Чим викликані труднощі з проведенням оплати за житлово-комунальні 
послуги на муніципальних ресурсах з 19.11.2020?

3. Яка причина збою в роботі системи електронного квитка у 
метрополітені 19.11.2020?

1 Посилання: http://kievvlast.com.ua/news/zamdirektora-kp-givts-naznachen-dmitrij-stetsenko-imeyushhij-
nepogashennuyu-sudimost
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4. За якими критеріями, відповідно до яких конкурсів та наказів було 
обране чинне керівництво Департаменту інформаційно-комунікаційних 
технологій ВО КМР (КМДА) та підпорядкованих йому комунальних 
підприємств?

5. Коли планується проведення конкурсів на зайняття вакантних посад 
директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого 
органу ВО КМР (КМДА) та керівників комунальних підприємств, що 
підпорядковані цьому департаменту?

6. Чи проводилося службове розслідування, або перевірки стосовно 
інформації, що керівники окремих комунальних підприємств, які підпорядковані 
Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА), 
могли бути призначені виключно завдяки їхнім особистим зв’язкам з директором 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу ВО КМР (КМДА).

7. Чи проводилося та/або планується службове розслідування щодо 
призначення на посаду заступника директора КП «ГІОЦ» особи з непогашеною 
судимістю — громадянина Стеценко Д.Г.?

8. Чи проводилась перевірка викладених фактів, або перевірка у 
затвердженому порядку осіб, що призначені на керівні посади Департаменту 
інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА) та підпорядкованих 
йому комунальних підприємств особою, відповідальною за протидію корупції у 
ВО КМР (КМДА)? На кого покладені обов’язки такої особи та яка оцінку вона 
надала цим фактам та кандидатам на посади?

Відповідь та запитувану інформацію прошу надати у встановлений 
законодавством 10-денний строк письмово поштою або через СЕВ ОВВ.

З повагою

народний депутат України Олексій Кучеренко

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
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