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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. 

До мене, як до депутата Київської міської ради, надійшов лист від 

небайдужих громадян щодо сприяння у забезпеченні фінансування другої черги 

проектів програми соціального розвитку енергозбереження та 

енергоефективності 70/30 в будинках ОСББ та ЖБК у 2020 році. 

За словами заявників, 19 березня 2020 року конкурсна комісія, що утворена 

для проведення конкурсу проектів із реалізації енергоефективних заходів у 

житлових будинках м. Києва, в яких створені ОСББ та ЖБК (програма 

співфінансування 70/30), своїм рішення визначила переможців конкурсу, 

проекти яких будуть реалізовані у 2020 році. Переможцями стали 100 ОСББ та 

ЖБК. Загальна вартість робіт, передбачених проектами-переможцями становить 

175,5 млн. грн. з них частка бюджетних коштів становить близько 112 млн. грн., 

а 63,5 млн. грн. – розмір внесків співвласників. 

Загалом для участі в конкурсі в поточному році було прийнято 186 

конкурсних проектів, 86 проектів, які не увійшли до числа переможців, можуть 

бути реалізовані в поточному році за умови, якщо Київрада прийме рішення про 

виділення додаткових коштів на зазначені цілі. 

Враховуючи, що на сьогоднішній день в 2020 році на реалізацію проектів 

переможців конкурсу у міському бюджету передбачено лише 112 млн. грн., 

комісія прийняла рішення про те, що Департамент житлово-комунальної 

інфраструктури в установленому порядку має подати відповідний бюджетний 



запит для виділення додаткових коштів на реалізацію проектів за програмою 

фінансування 70/30 і у разі виділення додаткових бюджетних коштів конкурсна 

комісія розгляне можливість реалізації 86 конкурсних проектів. 

Як наслідок, для виконання всіх проектів учасників конкурсу, які можливо 

виконати в поточному році з урахуванням коригувань не вистачає 78 млн. грн. 

При цьому, 39 млн. грн. кияни зі свого боку інвестують в модернізацію будинків 

для покращення їхньої енергоефективності, що також вигідно і для міста Києва. 

Кияни вірять в програму 70/30, тому зібрали власні кошти, взяли банківські 

кредити та готові на умовах співфінансування робити Київ енергоефективним. 

Більшість учасників програми вже виконали свою частину зобов’язань. Проте, 

понад 30 багатоквартирних будинків, тисячі киян не отримали збоку міста кошти 

на модернізацію своїх будинків. 

Незабезпечення фінансування другої черги програми 70/30 стане 

причиною того, що розпочаті енергоефективні заходи не будуть завершені, та 

зневіри громади в здатності місцевої влади відстоювати та захищати права і 

законні інтереси своїх виборців. 

З огляду на зазначене, з метою захисту прав та законних інтересів 

громадян, на підставі статей 11, 13-15 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад», –  

ПРОШУ: 

1. Негайно включити в порядок денний та розглянути на найближчому 

засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку питання щодо фінансування другої черги 

проектів програми соціального розвитку енергозбереження та 

енергоефективності 70/30 в будинках ОСББ та ЖБК у 2020 році у розмірі 78 809 

тис. грн. 

2. Вжити усі можливі заходи по забезпеченню з боку міста фінансування 

другої черги проектів програми соціального розвитку енергозбереження та 

енергоефективності 70/30 в будинках ОСББ та ЖБК у 2020 році у розмірі 78 809 

тис. грн.  

3. Про результати розгляду депутатського звернення повідомити на 

електронну адресу: grompryimalnya@gmail.com та за адресою: 02140, м. Київ, пр-

т. Петра Григоренка, 39-Б, офіс 88.  

 

 

З повагою 

Депутат Київської міської ради                                            Ігор Мірошниченко 
 

 


