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КИеВ0-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VП  СКЛИКАННЯ  

РІ  ШЕННЯ  

Про  запит  депутатів  Киевo-Святошинської  райоиної  ради  VII скгипсання  до  Боярської  
міськді  радп  стосовно  захисту  консгитуційинх  та  житлових  прав  громадян, які  

постраждали  внаслідок  невиконаиня  ДП  «Дtппровськш3 круг» договірних  зобов'язань  

Відповідно  до  9 частини  1 статті  43, частини  7 статті  49 Закону  України  «Про  
місцеве  самоврядування  в  цкраїні», статей  21, 22 Закону  України  «Про  статус  
депутатів  місцевих  рад», районна  рада: 

ВИРІШИЛА: 

1.Направити  запит  депутатів  Киево-Святошинської  райоиної  ради  VII скликання  до  
Боярської  міської  ради  стосовно  захисту  конституційних  та  житлових  прав  громадян, які  
постраждали  внаслідок  невиконання  ДП  «Дніпровський  круг» договірних  зобов'язань, що  
додаеться. 

2. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійні  комісії  з  питань  
регламенту, депутатськоі  етики, організаціі  діяльності  ради  та  взаемодіі  з  органами  
місцевого  самоврядування  та  з  питань  управління  комунальним  майном, діяльності  
комунальних  підприемств, житлово-комунального  господарства, паливно- 
енергетичного  комплексу  та  енергозберігаючих  технологій . 

Голова  ради 	 В. Е. Гедульянов  

м. Київ  
25 жовтня  2018 року  
Ns 500 — 30-VII 



Боярська  лііська  рада  

Заппт  
депутатів  Киево-Святошинської  районної  ради  VII скликання  

Киево-Святошинською  районною  радою  Київської  області, на  засіданні  
позачергової  тридцятої  сесії, яка  відбулася  25 жовтня  2018 року  було  розглянуто  
питання  захисту  консгитуційних  та  житловик  прав  громадян, які  постраждали  внаслідок  
невиконання  ДП  «Дніпровський  круг» договірних  зобов'язань. 

Для  розв'язання  проблеми  забезпечення  житлом  громадян, які  зазнали  збитків  
внаслідок  неправомірної  діяльності  компанії  ДП  «Дніпровський  круг» у  м. Боярка  за  
адресою  вул. Білогородсыrа, 51, корп. 6 депутатами  районної  ради  було  прийнято  рішення  
від  12 березня  2018 року  « 427-27-VII «Про  звернення  до  Киево-Святошииської  районної  
адміністрації» щодо  розробки  та  подання  на  затвердження  до  райоиної  ради  Програми, 

, пов  язаної  з  вирішенням  зазначеного  питання. 
Керуючись  Конституціею  цкраїни, законал,ти  цкраїни  «Про  місцеве  

самоврядування  в  цкраїні», «Про  статус  депутатів  місцевих  ради» з  метою  
виконання  вищезазначеного  рішення  районної  ради, депутати  Киево- 
Святошинської  районної  ради  VII скликання  звертаються  до  Боярської  міської  ради  
щодо  повернення  до  районного  бюджету  коштів  у  сумі  3 млн  грн, які  були  виділені  
Боярській  міській  раді  на  проектування  по  будівництву  каналізаційних  очисних  
споруд  потужністю  20000 м3 відповідно  до  рішення  районної  ради  від  26 вересня  
2017 року  №341-23-VII «Про  внесення  змін  до  Програми  будівництва, 
реконструкції  та  ремонту  об'ектів  інфраструктури  Киево-Святошинського  району  
на  2016-2017 роки». Зазначені  кошти  не  були  освоені  Боярською  міською  радою  і  
підлягають  поверненню  до  районного  бюджету, так  як  відповідно  до  абзацу  4 
пункту  14.4. Порядку  казначейського  обслуговування  місцевих  бюджетів  
затвердженого  Наказом  Міністерства  фінансів  України  від  23.08.2012 Ns 938 
залишки  коштів  субвенцій  з  одного  місцевого  бюджету  іншому, не  використані  на  
кінець  бюджетного  періоду, перераховуються  в  останній  робочий  день  такого  
періоду  органами  Казначейства  до  бюджету, з  якого  вони  надані. 

Депутати  Киево-Святошинської  районної  ради  VII скликання  наполягають  
на  прийнятті  Боярською  міською  радою  на  найближчій  сесії  рішення  щодо  
повернення  невикористаних  коштів  у  сумі  3 млн  грн. 

Повернуті  кошти  невідкладно  будуть  спрямовані  на  фінансування  Програми  
щодо  розв'язання  проблеми  забезпечення  житлом  громадян, які  зазнапи  збитків  внаслідок  
неправомірної  діяльності  компанії  ДП  «Дніпровський  круг». 

Підтримано  
рішенням  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
Ns 500-30-VII від  25 жовтня  2018 р. 


