ЗВІТ
депутата Київради VIII скликання
фракції «Об’єднання «Самопоміч»
МАКАРОВА ОЛЕГА АНАТОЛІЙОВИЧА
про виконання депутатських повноважень
за період з 01.12.2015 по 01.12.2016

Олег Макаров народився 24 липня 1965 року в
Києві.
У
1989
році
закінчив
факультет
міжнародних
відносин
Київського
національного університету імені Тараса
Шевченка, відділення «міжнародне право».
У 1992 році закінчив аспірантуру Інституту
міжнародних
відносин
імені
Тараса
Шевченка, кафедра «міжнародне право».
У 2013 році отримав ступінь MBA в
Единбурзькій бізнес-школі Університету
Геріот-Ватт (Единбург, Великобританія).
З 1992 року і по теперішній час - партнер
провідної юридичної фірми «Василь Кісіль і
Партнери».
На виборах до Київської міської ради VIII
скликання був обраний по виборчому списку
політичної партії «Об’єднання «Самопоміч».
Олег Макаров є головою постійної комісії
Київради
з
питань
регламенту
та
депутатської етики і заступником голови
депутатської
фракції
«Об’єднання
«Самопоміч» у Київській міській раді.
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Вступ
Ключовими напрямками діяльності Олега Макарова як депутата Київради, голови
постійної комісії Київради з питань регламенту та депутатської етики і заступника
голови депутатської фракції «Об’єднання «Самопоміч» є:
1. Участь у нормотворчій діяльності Київради.
2. Організація роботи постійної комісії Київради з питань регламенту та
депутатської етики.
3. Захист інтересів членів територіальної громади міста Києва.
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1. Участь у нормотворчій діяльності Київради
Одним з основних напрямків діяльності Олега Макарова як фахового юриста є участь
у нормотворчій Київської міської ради.
Так, 1 вересня 2016 року вступив в силу новий Регламент Київради – результат
наполегливої шестимісячної праці групи провідних фахівців у галузі місцевого
самоврядування під головуванням Олега Макарова. Робота над цим надважливим
документом тривала понад 6 місяців, і в процесі його розробки було проведено понад
60 робочих зустрічей з депутатами Київради, працівниками секретаріату Київради та
виконавчого органу Київради (КМДА). Суб’єктами подання нового Регламенту
Київради виступили голови усіх депутатських фракцій Київради, заступник міського
голови – секретар Київради та голова регламентної комісії Олег Макаров.
Серед основних нововведень цього революційного документу варто відзначити
наступні:
1. Відкритість та прозорість – заборона проведення закритих пленарних засідань
Київради, здійснення онлайн-трансляцій пленарних засідань і засідань
постійних комісій Київради, а також створення відео-архіву онлайн-трансляцій
на офіційному веб-сайті Київради.
2. Запобігання корупції – за ініціативою Олега Макарова до нового Регламенту
включено дві антикорупційні статті щодо недопущення конфлікту інтересів та
заборони отримання подарунків депутатами Київради.
3. Підзвітність посадовців КМДА – кожний структурний підрозділ КМДА тепер
зобов’язаний не рідше одного разу на рік звітувати про свою діяльність перед
відповідними постійними комісіями Київради.
4. Підзвітність депутатів громаді – встановлено обов’язок депутатів та
депутатських фракцій щороку публікувати письмові звіти про свою діяльність
на офіційному веб-сайті Київради.
5. Врегулювання процедурних прогалин – новий Регламент виключає можливість
затягування розгляду проектів рішень на етапі постійних комісій за допомогою
чіткої регламентації строків та механізму проходження проектів рішень.
6. Оптимізація роботи Київради – детально виписано процедуру розгляду і
прийняття проекту рішення на пленарному засіданні, усунуто можливості
зловживання окремими процедурними інструментами.
Важливим доповненням до антикорупційного Регламенту Київради стало нове
Положення про Президію, прийняте Київрадою за поданням Олега Макарова. Президія
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є важливим органом у складі Київради, оскільки бере участь в процесі формування
проекту порядку денного пленарного засідання Київради.
Також брав участь в розробці низки ключових проектів рішень депутатської фракції
«Об’єднання «Самопоміч»:
1. Рішення Київради від 15.11.2016 № 411/1415 «Про затвердження Порядку
залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників
у розвитку інфраструктури міста Києва» (суб’єкт подання – член фракції
«Об’єднання «Самопоміч» Балицька О.С.)
2. Проект рішення Київради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 23 липня 2015 року № 787/1651 «Про управління районами міста Києва»
(зареєстрований 07.09.2016 за поданням голови фракції «Об’єднання
«Самопоміч» Гусовського С.М.)
3. Проект рішення Київради «Про бюджетний регламент Київської міської ради»
(зареєстрований 04.10.2016 за поданням члена фракції «Об’єднання
«Самопоміч» Руденка О.П.)
Окрім цього, постійною комісією Київради з питань регламенту та депутатської етики
на розгляд Київради було винесено шість проектів рішень, три з яких вже були
підтримані депутатами та вступили в законну силу.
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2. Організація роботи постійної комісії Київради з
питань регламенту та депутатської етики. Пленарні
засідання та робочі групи Київради.
Постійна комісія Київради з питань регламенту та депутатської етики
Рішенням Київради від 01.12.2015 № 4/4 «Про перелік та склад постійних комісії
Київської міської ради VIII скликання» Олега Макарова було обрано головою
постійної комісії Київради з питань регламенту та депутатської етики. До
функціональної спрямованості постійної комісії зокрема належить здійснення
контролю за дотриманням Регламенту Київради та правил депутатської етики, а також
питання взаємодії Київради та її виконавчого органу (КМДА).
Як голова комісії здійснює організацію роботи постійної комісії, скликає і веде
засідання комісії, всебічно та фахово аналізує кожне питання порядку денного та
забезпечує підготовку протоколів засідань постійної комісії. На виконання своїх
депутатських обов’язків, був присутнім на 100% засідань постійної комісії Київради з
питань регламенту та депутатської етики.
Починаючи з 1 грудня 2015 було проведено 29 засідань постійної комісії, на яких
комісією було розглянуто 199 пунктів порядку денного:
 95 звернень громадян та депутатів, з яких 65 стосуються можливого порушення
норм Регламенту та правил депутатської етики;
 51 проект рішення Київради;
 8 проектів рішень про створення тимчасових контрольних комісій, 5 з яких
очолюються депутатами фракції «Об’єднання «Самопоміч»;
 погоджено зміни до 7 Положень про структурні підрозділи КМДА та 6 проектів
нових Положень.
Окрім цього, постійною комісією Київради з питань регламенту та депутатської етики
та постійною комісією Київради з питань дотримання законності, правопорядку та
запобігання корупції 03.11.2016 було проведено спільне засідання, на якому комісії
заслухали звіт управлінь з питань запобігання корупції Київради та апарату КМДА.
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Пленарні засідання Київради
З 1 грудня 2015 року було проведено 20 пленарних засідань Київради, на яких було
розглянуто понад 3500 питань порядку денного.
Під час пленарних засідань Олег Макаров долучався до обговорення багатьох
важливих для громади питань, 74 рази виступав в сесійній залі Київради та на кожному
пленарному засіданні здійснював контроль за неухильним дотриманням Регламенту
Київради.
Як заступник голови фракції «Об’єднання «Самопоміч» Олег Макаров завжди брав
активну участь в обговоренні позиції фракції стосовно кожного з питань порядку
денного для забезпечення прийняття рішення в інтересах столичної громади.

Участь в робочих групах та експертних нарадах
Олег Макаров як спеціаліст з питань місцевого самоврядування часто залучається до
участі в робочих групах та фахових обговореннях.
Зокрема, очолював робочу групу з питань розробки нового Регламенту Київради.
Також є членом робочої групи Київради з питань виникнення конфліктної ситуації на
будівництві на вулиці Здолбунівській (на перетині з вул. Тепловозною) у Дарницькому
районі м. Києва та членом робочої групи Київради щодо визначення обсягу
повноважень районних у місті Києві рад. Окрім цього, Олег Анатолійович входить до
складу експертної групи у Верховній Раді України, яка під головуванням заступника
голови ВРУ Сироїд О.І. займається розробкою нової концепції місцевого
самоврядування в місті Києві.
Олег Макаров також бере участь в наукових конференціях – так, 30 вересня 2016 року
Олег Анатолійович за запрошенням заступника голови КМДА Резнікова О.Ю.
виступив модератором секції на міжнародній науково-практичній конференції
«Публічний простір як об’єкт правового регулювання».
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3. Захист інтересів членів територіальної громади
міста Києва
Депутатські запити і звернення
За звітній період Олег Макаров подав 33 депутатські звернення і 6 депутатських
запитів, направлених на вирішення системних стратегічних проблем міста.
Зокрема, ще з березня 2016 року відслідковував питання виконання рішення Київради
2015 року щодо здійснення онлайн-трансляцій засідань постійних комісії Київради,
подавши два звернення та один запит з цього питання. У зв’язку з бездіяльністю
посадових осіб Олег Макаров наполягав на включенні положення про web-трансляції
засідань комісій до нового Регламенту Київради, а відразу після вступу Регламенту в
силу направив низку депутатських звернень з вимогою забезпечити виконання його
положень. На даний момент у чотирьох залах та кулуарах зали пленарних засідань
Київради ведеться трансляція засідань постійних комісій, а завдяки вимогам нового
Регламенту на сайті Київради створено відео-архів, де будь-який член громади може
переглянути повний запис засідання будь-якої постійної комісії.
Також контролює питання розробки Антикорупційної програми Київради та
Антикорупційної програми КМДА, прийняття яких є імперативною вимогою Закону
України «Про запобігання корупції». За результатами подання чотирьох депутатських
звернень і запитів працівники секретаріату подали до постійної комісії Київради з
питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції проект
Антикорупційної програми Київради, а начальник управління з питань запобігання та
виявлення корупції апарату КМДА зобов’язався до кінця року подати на затвердження
Київського міського голови проект Антикорупційної програми КМДА.
Виступаючи за комплексний підхід до містобудівної стратегії та забезпечення жителів
міста об’єктами соціальної інфраструктури, Олег Макаров приймає активну участь у
аналізі містобудівної документації, яка подається на розгляд Київради. Зокрема, Олег
Анатолійович неодноразово звертався до Київського міського голови щодо порушень
при затвердженні ДПТ території місцевості Микільська Слобідка та ДПТ в межах
вулиць Народного ополчення, Ернста, Івана Пулюя, вздовж річки Совки та верхнім
каскадом Совських ставків. Окрім цього, Олег Анатолійович разом з депутатом фракції
«Об’єднання «Самопоміч» Богатовим К.В. відстоював права мешканців Оболоні при
прийнятті ДПТ в межах вулиць Вербова, Куренівська, Богатирська, Московський
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просп., Набережно-Рибальська, в результаті чого було враховано усі пропозиції
громадськості до даного ДПТ.
Окрему увагу Олег Макаров приділяє міським цільовим програмам, на фінансування
яких витрачається значний обсяг коштів з міського бюджету. Так, Олегом
Анатолійовичем було подано дев’ять депутатських звернень для отримання інформації
щодо виконання Міської цільової програми правової освіти на 2012 – 2016 рр., Міської
цільової програми розвитку туризму на 2016 – 2018 рр., Міської цільової програми
сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства на 2012
– 2016 рр., Міської цільової програми зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків на
2015 – 2018 рр.
Як голова регламентної комісії Олег Макаров докладає усіх зусиль для забезпечення
ефективної роботи секретаріату Київради у суворій відповідності до вимог нового
Регламенту Київради. Зокрема, Олег Анатолійович направив низку звернень про
забезпечення розміщення на сайті публічної інформації, виконання положень
Регламенту Київради щодо опублікування матеріалів пленарних засідань Київради
тощо.

Кошти депутатських фондів
Протягом звітного періоду усі кошти з депутатського фонду (500 тис. грн.) було
витрачено
на
вдосконалення
матеріально-технічної
бази
комунальної
Загальноосвітньої школи № 8 Оболонського району міста Києва.

500 тис. грн.

Новорічні подарунки (10 тис. грн.)
Парти і стільці (100 тис. грн.)
Двері дерев'яні (200 тис. грн.)

Шафи (70 тис. грн.)
Лінолеум (120 тис. грн.)

9

Інформація для запису на прийом
Депутатський прийом
Адреса громадської приймальні: м. Київ, вул. Йорданська (Лайоша Гавро), 7а, 1-й
поверх.
Графік проведення прийому: 1-й та 3-й вівторок місяця з 09:00 до 12:00.
Контактні телефони: (044) 338-58-78, (044) 426-43-69, (096) 299-02-58.
Прийом голови комісії
Адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 36, каб. 1014
Графік проведення прийому: 2-й вівторок місяця з 09:00 до 12:00.
Контактний телефон: (044) 202-72-34
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