ЗВІТ
депутата Київради VIII скликання
члена фракції «Об’єднання «Самопоміч»

Осадчука Андрія Петровича

про виконання депутатських повноважень
за період 01.12.2015 - 01.12.2016

Андрій Осадчук народився 20 листопада
1971 року в Києві. Закінчив Інститут
міжнародних
відносин
Київського
національного університету імені Тараса
Шевченка, факультет міжнародного
права,
навчався
в
Лондонському
університеті. З 2005 року працював
у ПрАТ «Київстар». У листопаді 2015
році, за день до набуття депутатських
повноважень, пішов з посади директора
з регуляторно-правового забезпечення,
а також вийшов зі складу правління
компанії.
На виборах до Київської міської ради
висувався по виборчому списку політичної
партії
«Об’єднання
«Самопоміч».
Наразі є членом депутатської фракції
«Об’єднання «Самопоміч» у Київраді.
Безпартійний.

Вступ
Виконання повноважень депутата Київської міської ради, що, відповідно до
законодавства України, здійснюється на громадських засадах, можна умовно розділити
на наступні три напрями:
1.

Підтримка зв’язку з громадою. Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян;

2.
Участь у засіданнях Київської міської ради та засіданнях постійної комісії до якої
обрано депутата;
3.
Участь в роботі інших органів Київської міської ради, робочих, експертних
групах, інших органів до яких депутата може бути обрано, делеговано чи призначено.
Всі напрямки роботи є однаково важливими і тому активна робота депутата на всіх
вказаних ділянках однаково важлива для громади.
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1. Підтримка зв’язку з громадою. Розгляд
пропозицій, заяв і скарг громадян
Задля підтримки постійного зв’язку із виборцями та вчасного реагування на потреби
й проблеми мешканців Печерського району, за яким депутата було закріплено
відповідно до внутрішнього розподілу «Об’єднання «Самопоміч», Андрієм Осадчуком,
відразу після набуття повноважень депутата міської ради, було організовано постійно
працюючу громадську приймальню, через яку за рік виконання депутатських
повноважень було проведено 32 прийоми громадян, індивідуальних та колективних
зустрічей з мешканцями. Понад 100 громадян завітали на прийом із своїми заявами,
скаргами і пропозиціями, що були розглянуті і опрацьовані в межах повноважень
депутата.
Крім того, постійно надавалися консультації та допомога у вирішенні проблем киян через
спеціалізовані юридичні приймальні київського осередку «Об’єднання «Самопоміч».

32

прийоми та зустрічі з
громадою

100

понад
мешканців відвідали
депутатський прийом

114

депутатських звернень з
питань громади

92

особи отримали
матеріальну допомогу

На основі отриманої від громадян і громадських організацій інформації, їх скарг і
пропозицій, було направлено 114 депутатських звернень та запитів, адресованих до
структурних підрозділів КМДА, районних у місті Києві державних адміністрацій,
комунальних підприємств, установ та організацій, з вимогами щодо усунення недоліків
у міському адмініструванні, надання киянам якісних комунальних послуг, утримання в
належному стані об’єктів житлового фонду та благоустрою, ефективного використання
бюджетних коштів, вдосконалення та зміни існуючих правил і процедур.
Адресна матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення міста Києва,
що фінансується у межах Програми вирішення депутатами Київської міської ради
соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень
виборців на 2016-2019 роки, була надана 92 особам відповідно до їх звернень. При цьому,
використання коштів передбачених бюджетом міста на виконання передвиборчих
програм та доручень виборців спрямовувалося депутатом здебільше на вирішення
інфраструктурних проблем та забезпечення дошкільних освітніх закладів, що, на
думку депутата, має більш тривалий соціально-економічний ефект, дозволяє отримати
певний позитив для інфраструктури міста на тривалу перспективу.
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Напрями використання коштів Програми вирішення
депутатами Киїради соціально-економічних проблем,
виконання передвиборних програм та доручень виборців

500 тис. грн*

83,3 тис. грн

допомога малозабезпеченим
особам

165 тис. грн

витрати на заміну віконних
блоків у житлових будинках

249,1 тис. грн

* Залишок коштів станом на 30.11.2016 року становить 2,6 тис. грн

закупівля меблів, ігрових наборів
та інвентарю для шкіл та дитячих
садочків

Інформація для запису на депутатський прийом
адреса громадської приймальні: 			

вул. Басейна, 1/2а, м. Київ

години проведення депутатських прийомів:

1-й та 3-й вівторок місяця,

								11:00-13:30
телефон для довідок: 				

(044) 338 58 78
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2. Участь у засіданнях Київської міської
ради та засіданнях постійної комісії
Починаючи з 1 грудня 2015 року, з дати установчого засідання Київської міської ради
VIII скликання було проведено 30 пленарних засідань, на яких було розглянуто понад
3500 питань порядку денного.

Постійна комісія з питань законності, правопорядку та
запобігання корупції
Рішенням Київради, Андрія Осадчука було призначено до складу постійної комісії з
питань дотримання законності, правопорядку й запобігання корупції та обрано її
секретарем.
Для попереднього розгляду питань, що вносяться на розгляд Київради, розробки
проектів рішень, здійснення контролю за виконанням рішень Київради й актів КМДА,
у Київраді функціонують постійно діючі комісії, кожна з яких має своє галузеве
спрямування.З часу початку роботи Київради VIII скликання за активної участі Андрія
Осадчука було проведено 28 засідань комісії. Депутат не пропустив жодного засідання,
взяв безпосередню участь у розгляді всіх питань порядку денного, що виносилися на
розгляд комісії у 2016 році. З матеріалами роботи комісій та всіма протоколами засідань
всі охочі можуть детально ознайомитися на сайті Київради у відповідному розділі
http://kmr.gov.ua/uk/comisii/34/zasidannya

31

засідання комісії

100%

присутність

33

розглянутих
проектів рішень
Київради,

348 питань

затвердження
кандидатур на
посади народних
засідателів
районних судів

відбір
розгляд питань
представників щодо наявності
громадськості
в депутатів
до поліцейських
конфлікту
комісій
інтересів

порядку денного

В роботі комісії Андрій Осадчук став ініціатором напрацювання практики розгляду
питань конфлікту інтересів, процедур створення поліцейських комісій, встановлення
формального звітування органів національної поліції перед депутатами місцевої ради.
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У межах роботи комісії, Андрій Осадчук залучався до складу багатьох робочих груп,
що утворювалися задля доопрацювання важливих проектів рішень Київради, а також
– для реагування на найгостріші соціальні проблеми.
Зокрема, депутат очолив робочу групу з доопрацювання міської цільової програми
«Безпечна столиця», де став ініціатором впорядкування структури витрат на потреби
правоохоронних органів міста Києва, оптимізував майже 200 мільйонів бюджетних
коштів за рахунок виваженого і пріоритетного визначення дійсних потреб виконавців
програми. На прикладі міської цільової програми «Безпечна столиця» задля
забезпечення досягнення операційних показників та ефективного використання
коштів громади було вперше запроваджено принцип пріоритетного фінансування
всіх заходів програми. Згаданий принцип передбачає ранжування заходів та ініціатив
програми відповідно до їх важливості для досягнення її основної мети, і дозволяє
фінансування пунктів наступного рівня пріоритетності лише у тому випадку, коли всі
заходи попередньої категорії були профінансовані не менше, ніж на 80%. Запровадження
цієї системи при реалізації програми «Безпечна столиця» дозволить максимізувати
ефективність використання бюджетних коштів на виконання цілей програми.
Також, Андрій Осадчук був головою робочої групи з доопрацювання проекту рішення
про затвердження Рамкової програми управлінських реформ та впровадження
заходів із запобігання корупції для міста Києва, системного документу, що понад рік
готувався експертним середовищем під егідою Антикорупційної Ради при Київському
міському голові. Незважаючи на значні зусилля, витрачені ініціаторами програми на
її підготовку, в процесі вивчення проекту профільною комісією з’ясувалася ціла низка
системних проблем, що не були вивчені або були не до кінця вивчені і проаналізовані
розробниками. Внаслідок налагодження ефективного діалогу, як з авторським
колективом розробників, так і з департаментами КМДА, програма набула нового,
чіткого змісту, були зрозуміло визначені цілі, строки і відповідальні за виконання
завдань і заходів. Є глибоке сподівання, що ухвалення цієї програми наприкінці
2016 року дозволить Київській владі системно організувати подальше проведення
управлінських реформ у Києві на 2017 і наступні роки.
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МЦП «Безпечна столиця»

Рамкова програма
управлінських реформ та заходів із
запобігання корупції

Завдання:
- забезпечення ефективної реалізації
державної політики у сфері профілактики
правопорушень
шляхом
заходів,
спрямованих на усунення причин та умов
вчинення протиправних діянь, а також
налагодження співпраці правоохоронних
органів, влади та самоврядування;
створення
системи
соціальної
профілактики правопорушень;
- створення належних умов для
ефективної роботи правоохоронних
органів, спрямованих на збільшення
показників розкриття злочинів і
правопорушень;
- вдосконалення діяльності правоохоронних органів, покращення їх
матеріально-технічного забезпечення,
сприяння в впровадженні новітніх
систем і методів роботи.

Завдання:
- зниження корупції, обумовленої
організаційною структурою, недосконалими процесами, системою мотивації та
управлінням людськими ресурсами на
рівні Київради, КМДА, РДА, комунальних підприємств;
- покращення доступу до інформації, забезпечення відкритості даних та реєстрів;
спрощення
і
впорядкування
адмінпроцедур, що створюють передумови для корупції;
- впровадження механізмів контролю за
діяльністю комунальних підприємств; впровадження механізмів внутрішнього
та зовнішнього контролю, доведення
справ до суду, механізмів аналізу скарг;
- вдосконалення моделі роботи над розробкою, затвердженням і виконанням
міських цільових програм;
- створення механізмів упередження
корупційних ризиків у рамках бюджетного процесу та планування і реалізації
міських цільових та бюджетних програм.
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3. Участь в роботі інших органів Київської
міської ради, робочих, експертних групах,
інших органів до яких депутата може бути
обрано, делеговано чи призначено
Тимчасова контрольна комісія з питань перевірки виникнення
заборгованості КП «Київський метрополітен» за лізинговими
контрактами, укладеними між КП «Київський метрополітен»
та ТОВ «Укррослізинг»
Комісія з питань перевірки виникнення заборгованості КП«Київський метрополітен»
перед ТОВ «Укррослізинг» розпочала свою роботу 17 грудня 2015 року у складі 13
депутатів Київради під головуванням Андрія Осадчука.
Підставою для створення Комісії стала інформація від Департаменту транспортної
інфраструктури КМДА про наявність спірної простроченої заборгованості «Київського
метрополітену» перед ТОВ «Укррослізинг» в сумі 1,3 млрд грн, яку пропонувалося
компенсувати за рахунок міського бюджету. Заборгованість виникла в результаті дії
лізингових контрактів на купівлю 100 вагонів метрополітену, укладених у 2009 році.
Дослідивши весь хід укладання та виконання договору, Комісія встановила, що він
був укладений на завідомо невигідних для «Київського метрополітену» умовах. Було
встановлено, що кінцевими бенефіціарами ТОВ «Укррослізинг» є російська державна
корпорація «Внєшекономбанк» та ОАО «ВЭБ-лизинг», що на сьогодні підпадають
під секторальні санкції, запроваджені США та ЄС проти посадових осіб і компаній
Російської Федерації у зв’язку з анексією АР Крим та війною на сході України. Вказані
обставини щодо ТОВ «Укррослізинг» роками приховувалися від громадськості.
Загалом, Комісією було проведено 10 засідань та 6 робочих зустрічей. Результатом її
роботи стало напрацювання рекомендацій, врахування яких допоможе не лише у
врегулюванні питання боргів «Київського метрополітену», але й в убезпеченні решти
комунальних підприємств від подібних інцидентів.
Варто зазначити, що ще до завершення роботи комісії, основні тези її напрацювань
і рекомендацій були використані Київським міським головою, який 27 травня 2016
року направив звернення до Голови Ради національної безпеки і оборони Президента
України Петра Порошенка з проханням убезпечити місто від корупційних схем
минулого і застосувати механізм санкцій до контрольованого Російською Федерацією
ТОВ «Укррослізинг».
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Тимчасова контрольна комісія з питань врегулювання
використання земельних ділянок на вул. О. Гончара, 17 - 23
Тимчасову контрольну комісію Київської міської ради з питань вивчення та
врегулювання будівництва і використання земельних ділянок на вул. О. Гончара, 17-23
у Шевченківському районі м. Києва було створено 21 квітня 2016 року. Андрій Осадчук
став одним з восьми членів вказаної Комісії.
Об’єкт за адресою вул. Гончара, 17-23 знаходиться в межах архітектурного заповідника,
охоронної зони ансамблю споруд Собору Святої Софії, включеної до Списку всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО. Зухвале порушення забудовником висотності будівництва в
історико- культурній заповідній зоні, що не має перевищувати 27 метрів, спричинило
руйнівний вплив не лише на обличчя історичної частини міста, але й на репутацію
України як держави, що дотримується взятих на себе при ратифікації Конвенції
ЮНЕСКО зобов’язань.
Комісії вдалося не тільки аргументувати допущення порушень при здійсненні
забудови, але й виявити факти, що дали Прокуратурі міста Києва підстави для
відкриття кримінального провадження за ознаками вчинення забудовниками злочину
- службового підроблення документів.

Антикорупційна рада при Київському міському голові
У червні 2016 року Андрія Осадчука як представника депутатського корпусу від
фракції «Об’єднання «Самопоміч» у Київській міській раді було призначено членом
Антикорупційної ради - консультативно-дорадчого органу при Київському міському
голові.
Антикорупційна рада є інструментом залучення громадськості та представників
експертного середовища до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної
політики в столиці. До її завдань належать:
-здійснення систематичного аналізу стану запобігання і протидії корупції у
Київській міській раді, КМДА, РДА та їх структурних підрозділах, підприємствах,
установах та організаціях, заснованих на комунальній власності територіальної
громади міста Києва;
- внесення пропозицій щодо формування та реалізації антикорупційної політики,
допомога у розробленні проектів актів з цих питань;
- проведення робочих та публічних засідань, круглих столів, семінарів, присвячених
запобіганню та протидії корупції у м. Києві, усуненню її наслідків.
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Робоча група з розробки Регламенту Київської міської ради
У рамках діяльності робочої групи з розробки нової редакції Регламенту Київради,
що працювала з грудня 2015 до липня 2016 року, Андрій Осадчук став автором низки
процедурних нововведень, що знайшли своє відображення в фундаментальному
документі, що визначає порядок роботи Київської міської ради, та набув чинності
з 1 вересня 2016 року. Серед таких варто виокремити імплементацію в Регламент
нових норм і механізмів антикорупційного законодавства та вимогу щодо публічного
оголошення депутатами інформації про наявність у них реального чи потенційного
конфлікту інтересів у відповідь на обов’язкове звернення від головуючого на кожному
засідання Київради при розгляді питань та проектів рішень радою або її органами.

Адміністративна комісія при КМДА
Рішенням Київської міської ради Андрій Осадчук був включений до складу
Адміністративної комісії при виконавчому органі Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) в липні 2016 року.
Предметом роботи Адміністративної комісії є розгляд справ про адміністративні
правопорушення, вказані у частині першій, другій статті 218 КУпАП. Зокрема,
до них віднесені: порушення правил користування жилими будинками і жилими
приміщеннями; порушення державних стандартів і правил благоустрою населених
пунктів; порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі,
громадського харчування та сфери послуг; порушення правил торгівлі алкогольними,
слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами, тощо.
Комісія проводить свої засідання двічі на місяць розглядаючи в середньому до 200
питань порядку денного за кожне засідання.

Робоча група з актуалізації Стратегії розвитку Києва - 2025
Як представник депутатської фракції «Об’єднання «Самопоміч», Андрій Осадчук
увійшов до робочої групи з актуалізації Стратегії розвитку міста Києва, долучившись до
обговорення запропонованих до неї змін за напрямами «Транспортна інфраструктура»,
«Історична та архітектурна спадщина», «Екополітика та охорона довкілля», «Освіта»,
«Культура», «Адміністративні послуги», та надавши власні рекомендації щодо
формулювання цілей розвитку у вказаних галузях та вибору індикаторів для виміру
успіхів у їх досягненні. Як представник фракції проводив робочі наради з модераторами
робочої групи з актуалізації Стратегії розвитку міста Києва компанією Прайс Вотерхауз
Куперс.
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Рішення Київради, прийняті за ініціативи та/
чи подання депутата
Прийняті проекти рішень
1. Рішення Київської міської ради №709/709 (Про врегулювання питань використання

земельних ділянок на вул. О. Гончара, 17-23 у Шевченківському районі м. Києва) спільно з Балицькою О.С., Харченком О.В.,Назаренком В.Е., Поживановим О.М.

2. Рішення Київської міської ради №64/64 (Про звернення депутатів Київської міської
ради до Президента України та Верховної Ради України)

Рішення, прийняті за поданням постійної комісії з питань
законності, правопорядку та запобігання корупції
1. Рішення Київської міської ради №374/374 (Про обрання представників
громадськості до складу поліцейської комісії Головного управління Національної
поліції у м. Києві) - спільно з Бондарчуком О.А.

2. Рішення Київської міської ради № 76/76 (Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 24.09.2015 № 3/1906 «Про склад комісії Київської міської ради з питань
поновлення прав реабілітованих»)

3.

Рішення Київської міської ради Рішення Київської міської ради № 80/80 (Про
внесення змін до рішення Київської міської ради від 23.10.2013 № 239/9727 «Про
затвердження списку народних засідателів Печерського районного суду міста Києва»)

4. Рішення Київської міської ради № 19/19 (Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 09.12.2014 № 538/538 «Про затвердження списку народних засідателів
Святошинського районного суду міста Києва»)

5. Рішення Рішення Київської міської ради № 81/81 (Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 09.12.2014 року №536/536 «Про затвердження списку
присяжних Подільського районного суду м. Києва»)

6. Рішення Київської міської ради № 79/79 (Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 09.12.2014 № 534/534 «Про затвердження списку народних засідателів
Голосіївського районного суду міста Києва»)

7.

Рішення Київської міської ради № 17/17 (Про затвердження списку присяжних
Печерського районного сіду міста Києва)

8.

Рішення Київської міської ради № 77/77 (Про затвердження списку присяжних
Дарницького районного сіду міста Києва)

9.

Рішення Київської міської ради № 78/78 (Про затвердження списку присяжних
Солом’янського районного суду міста Києва)
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10.

Рішення Київської міської ради № 18/18 (Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 08.10.2015 № 117/2020 «Про затвердження списку присяжних
Шевченківського районного суду міста Києва»)

11.

Рішення Київської міської ради № 853/853 (Про обрання представників
громадськості до складу поліцейських комісій міжрегіональних територіальних органів
Національної поліції України)

12.

Рішення Київської міської ради № 571/571 (Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 09.12.2014 № 531/531 «Про затвердження списку присяжних
Дніпровського районного суду м. Києва)

13.

Рішення Київської міської ради № 335/335 (Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 11.02.2015 № 77/77 «Про затвердження списку присяжних
Дарницького районного суду міста Києва»)

14.

Рішення Київської міської ради № 339/339 (Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 08.10.2015 № 117/2020 «Про затвердження списку присяжних
Шевченківського районного суду міста Києва»)

15.

Рішення Київської міської ради № 237/237 (Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 09.12.2014 № 531/531 «Про затвердження списку народних
засідателів Дніпровського районного суду міста Києва»)

16.

Рішення Київської міської ради № 236/236 (Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 09.12.2014 № 538/538 «Про затвердження списку народних
засідателів Святошинського районного суду міста Києва»)

17.

Рішення Київської міської ради № 234/234 (Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 17 грудня 2015 року № 17/17 «Про затвердження списку
присяжних Печерського районного суду міста Києва»)

18.

Рішення Київської міської ради № 235/235 (Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 09.12.2014 № 532/532 «Про затвердження списку народних
засідателів Дніпровського районного суду м. Києва»)

19.

Рішення Київської міської ради № 66/66 (Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 17 грудня 2015 року № 17/17 «Про затвердження списку присяжних
Печерського районного суду міста Києва»)

20.

Рішення Київської міської ради № 67/67 (Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 08.10.2015 № 117/2020 «Про затвердження списку присяжних
Шевченківського районного суду міста Києва»)
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Зареєстровані проекти рішень
1. Проект рішення Київської міської ради №2559 (Про звіт тимчасової контрольної

комісії Київської міської ради з питань перевірки виникнення заборгованості
комунального підприємства «Київський метрополітен» за лізинговими контрактами,
укладеними між комунальним підприємством «Київський метрополітен» та товариство
з обмеженою відповідальністю «Укррослізинг»).

2. Проект рішення Київської міської ради №2405 (Про скасування рішення Постійної

комісії Київської міської ради з питань власності (пункти 72-88 частини ІІ протоколу №
8 від 09 лютого 2016 року) щодо визначення зниженої орендної ставки у розмірі 6% для
Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»).

13

Пріоритети на 2017 рік
Станом на сьогодні, очевидно, що пріоритетними напрямками роботи депутата на
2017 рік залишаться саме стратегічні питання організації роботи Київради, КМДА та
системні питання розвитку міського господарства і захисту прав громади. Особливо
варто виокремити наступні:
1.
Розвиток місцевого самоврядування, формування правової позиції і пропозицій
щодо перезавантаження системи районних рад у місті Києві;
2.

Підтримка зв’язку з громадою, розвиток і підтримка місцевих ініціатив;

3.
Діяльність з розроблення та розвитку механізмів запобігання корупції, розвиток
практики контролю за конфліктом інтересів, вдосконалення конкурсних процедур
по відбору керівників комунальних підприємств, установ і закладів, контроль за
виконанням рамкової програми управлінських реформ і заходів запобігання корупції
для міста Києва;
4.
Вдосконалення механізмів розробки, затвердження та виконання міських
цільових програм;
5.

Робота в тимчасових контрольних комісіях, робочих та експертних групах.
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