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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

Відповідно до частини другої статті 1 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 депутата Київської міської ради, звернулись батьки вихованців 

ДНЗ № 189, які повідомили, що між Управлінням освіти Дарницького району                

м. Києва та ТОВ «АВО Спорт» було укладено Договір від 23.04.2020 року № 459 



про "Капітальний ремонт тіньових навісів та ігрових майданчиків у ДНЗ №189 

на вул. Ревуцького 4-а, Дарницького району міста Києва". 

За словами заявників акти виконаних робіт за вказаним договором 

підписані, але по факту батьками виявлено багато невідповідностей. Так, 

наприклад, за договором капітальний ремонт тіньових павільйонів повинен був 

виконаний з шліфуванням, ґрунтуванням та поліпшеним фарбуванням 

полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін площею 480 кв.м., але 

фактично виконано лише фарбування верхніх блоків (навісів) без шпаклювання.  

Також, дитячи майданчики засипали піщано-гравійною сумішшю, хоча 

відповідно до ДБН п. 2.10 «Майданчики для дітей ясельного віку повинні мати 

трав’яне покриття, майданчики для дошкільників – частково трав’яне і частково 

ґрунтове покриття з домішками твердих дрібнозернистих місцевих будівельних 

матеріалів, які дозволені до використання МОЗ».  

На виконання своїх депутатських повноважень, з огляду на звернення 

громадян з Дарницького району, чиї діти відвідують Заклад дошкільної освіти 

№189 за адресою: вулиця Ревуцького, 4А, Київ, 02068, керуючись статтею 13 

Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», – 

ПРОШУ: 

1. Провести перевірку якості робіт, виконаних згідно з Договором № 459 

від 23.04.2020 "Капітальний ремонт тіньових навісів та ігрових майданчиків у 

закладі дошкільної освіти №189 на вул. Ревуцького 4-а, Дарницького району 

міста Києва ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013) (ДК 021:2015 код 45400000-1 «Завершальні 

будівельні роботи" та здійснити контроль за використанням бюджетних коштів 

згідно з цим договором.  

2. Про результати розгляду звернення повідомити мене письмово у 

встановлений законом строк на електронну адресу: grompryimalnya@gmail.com 

та за адресою: 02140, м. Київ, пр-т. П.Григоренка, 39-Б, офіс 88. 

 

Додатки: на 26 арк. 

 

Депутат Київської міської ради                                              Ігор Мірошниченко 

 


