КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 к.1005/1

тел.:(044)202-70-76, тел./факс:(044)278-66-01

№ 29/288/03-01

ПРОТОКОЛ № 1
м. Київ

01.07.2014 р.
ПРИСУТНІ:

Андрійко Р.Ю.
Бричук К.Г.
Костюк С.А.
Кириченко К.В.
Кримчак С.О.
Лещенко Ю.В.
Кондратюк Н.В.

– голова постійної комісії, головуючий;
– заступник голови постійної комісії;
– секретар постійної комісії;
– депутат постійної комісії;
– депутат постійної комісії;
– депутат постійної комісії;
– головний спеціаліст, який забезпечує діяльність постійної комісії.

ЗАПРОШЕНІ:
Царенко М.О.

– генеральний директор ККО «Київзеленбуд»;

Соколенко О.А.
Ткаченко В.П.
Журавльов Ю.Л.
Миколаєнко Л.Г.
Степашко В.І.

– ВГО «Національний екологічний центр України»;
– Святошинська РО «Зелений світ»;
– громадянин України, активіст;
– громадянин України, активіст;
– громадська рада при Дарницькій районній у м. Києві державній
адміністрації;
– президент Київського товариства захисту тварин;
– ГО «Давайте разом»;
– ГО «Давайте разом»;
– ГО «Help ZOO», журналіст;
– Молодіжна ліга захисту тварин;
– Всеукраїнський фонд захисту тварин.

Серпінська А.В.
Андрійшина Т.М.
Макарова В.В.
Капустін А.Г.
Терещенко І.А.
Нікіточкіна М.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
І.

Про організаційні заходи щодо роботи постійної комісії Київради з питань
екологічної політики:
1. Про затвердження структури та розподілу повноважень депутатів
постійної комісії;
2. Про визначення графіка роботи постійної комісії;
3. Про визначення оптимальних шляхів надання інформації про поточні
засідання депутатам постійної комісії.
Доп. Андрійко Р.Ю.

ІІ.

Розгляд пропозицій щодо внесення змін до Положення про постійні комісії
Київської міської ради, яке було затверджено на пленарному засіданні сесії
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Київради 19.06.2014.
Доп. Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Кириченко К.В., Костюк С.А., Лещенко Ю.В.

ІІІ.

Розгляд питання про участь постійної комісії Київради з питань екологічної
політики у роботі та розгляді питань тимчасової контрольної комісії з питань
перевірки легітимності рішень Київської міської ради, прийнятих після
травня 2006 року (голова комісії – Меліхова Т.І.), в частині компетенції
постійної комісії.
Доп. Андрійко Р.Ю.

IV.
V.

Розгляд звернень громадських організацій екологічного спрямування щодо
проблемних питань міста Києва, вирішення яких перебуває у межах
компетенції постійної комісії Київради з питань екологічної політики.
Різне.

Пропозиція голови постійної комісії Андрійка Р.Ю.: заслухати позачергово
звернення
представників
громадських
організацій
екологічного
та
природоохоронного спрямування, змінивши черговість розгляду питань порядку
денного.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
І. СЛУХАЛИ:
Інформацію Андрійка Р.Ю. про організаційні заходи щодо роботи постійної
комісії Київради з питань екологічної політики.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Кириченко
К.В., Костюк С.А., Лещенко Ю.В.
ВИРІШИЛИ:
1.1. Відповідно до ст. 48 ЗУ «Про місцеве самоврядування» затвердити
структуру постійної комісії Київради з питань екологічної політики,
обравши: заступником голови постійної комісії – депутата Київради
Бричука К.Г., секретарем постійної комісії – депутата Київради Костюка
С.А.
1.2. Затвердити графік засідання постійної комісії – кожен перший та третій
вівторок календарного місяця о 14:00.
1.3. Здійснювати інформування членів постійної комісії про чергові
засідання шляхом смс-розсилки та надання матеріалів порядку денного
через електронну пошту.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
ІІ. СЛУХАЛИ:
2.1. Інформацію Андрійка Р.Ю., Журавльова Д.Л. про ситуацію, яка склалася із
незаконною забудовою скверу імені В. Стуса у Святошинському районі м. Києва.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Кириченко
К.В., Костюк С.А., Лещенко Ю.В., Журавльов Д.Л.
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ВИРІШИЛИ:
1. Взяти на опрацювання матеріали, надані громадою, щодо незаконної
забудови скверу імені В. Стуса у Святошинському районі м. Києва та
невиконання Київською міською державною адміністрацією рішення
Київради від 26.02.10 №13/3451.
2. Звернутися до Київського міського голови та голови виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) з приводу надання
інформації щодо причин невиконання рішення Київради від 26.02.10
№13/3451.
3. Запросити на чергове засідання постійної комісії Київради з питань
екологічної політики директора Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища для надання інформації про причини
невиконання рішення Київради від 26.02.10 №13/3451 та необхідні заходи,
які можливо вжити для збереження та облаштування скверу ім. В. Стуса.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
2.2. Інформацію Андрійка Р.Ю., Соколенко О.А. про ситуацію, яка склалася із
знищенням національного природного заповідника Біличанський ліс внаслідок
розширення території селища Коцюбинське.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Кириченко
К.В., Костюк С.А., Лещенко Ю.В., Соколенко О.А.
ВИРІШИЛИ:
1. Взяти на опрацювання матеріали, надані громадою, щодо знищення
національного природного заповідника Біличанський ліс внаслідок
розширення території селища Коцюбинське.
2. Звернутися до Київського міського голови та голови виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) та профільних
державних установ з приводу надання інформації щодо ситуації, яка
склалася із знищенням національного природного заповідника Біличанський
ліс внаслідок розширення території селища Коцюбинське.
3. Опрацювати питання затвердження меж міста Києва.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
2.3. Інформацію Андрійка Р.Ю., Андрійшиної Т.М., Нікіточкіної М.І. про
ситуацію, яка склалася із неефективним використанням коштів Комунальною
організацією «Київський зоологічний парк», та нагальні питання неефективного
функціонування установи, які потребують оперативного вирішення.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Кириченко
К.В., Костюк С.А., Лещенко Ю.В., Андрійшина Т.М., Нікіточкіна М.І.
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Пропозиція секретаря постійної комісії Костюка С.А.: створити робочу для
детального опрацювання ситуації неефективного функціонування Комунальної
організації «Київський зоологічний парк».
Пропозиція заступника голови постійної комісії Бричука К.Г.: організувати
виїзне засідання постійної комісії для вивчення порушених питань із виїздом на
місце.
Пропозиція голови постійної комісії Андрійка Р.Ю.: детально вивчити
матеріали, надані громадою щодо порушених питань, та прийняти оптимальне
рішення щодо поліпшення ситуації, яка склалася.
Пропозиція секретаря постійної комісії Костюка С.А.: передати матеріали
щодо неефективного функціонування Комунальної організації «Київський
зоологічний парк», надані громадою, на вивчення управлінню правового
забезпечення Київради для наданні фахових висновків.
Пропозиція Нікіточкіної М.І.: передати Київський зоологічний парк у державну
власність та підпорядкувати Міністерству екології, замінити директора установи.
ВИРІШИЛИ:
1. Взяти на опрацювання матеріали, надані громадою, щодо ситуації, яка
склалася із неефективним використанням коштів Комунальною
організацією «Київський зоологічний парк», та нагальні питання
неефективного функціонування установи, які потребують оперативного
вирішення.
2. Звернутися до управління правового забезпечення Київради
з
проханням детально вивчити матеріали щодо неефективного
функціонування Комунальної організації «Київський зоологічний парк»
та надати постійній комісії фахові висновки.
3. Запросити директора Київського зоологічного парку на чергове
засідання постійної комісії для надання звіту про результати фінансовогосподарської діяльності установи за 2013-2014 роки, а також передачі на
розгляд постійної комісії штатного розпису установи.
4. Просити громадських активістів, які опікуються порушеним питанням (у
т.ч. Нікіточкіну М.І.) надати пропозиції до постійної комісії Київради з
питань екологічної політики у письмовому вигляді.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
2.4. Інформацію Андрійка Р.Ю., Капустіна А.Г. щодо перепрофілювання
недобудованого павільйону людиноподібних мавп та шимпанзе, що знаходиться
на території Київського зоологічного парку, в океанаріум на підставі рішення
Київради від 12.06.12 №732/8069 та про незаконність спільної діяльності КП
«Київський зоологічний парк» та ТОВ «Подих природи».
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Інформацію Капустіна А.Г. про необхідність припинення діяльності дельфінарію
«Немо» як такої, що не відповідає вимогам природоохоронного законодавства та
вимогам щодо захисту тварин.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Кириченко
К.В., Костюк С.А., Лещенко Ю.В., Капустін А.Г.
Пропозиція Капустіна А.Г.: 1) підготувати проект рішення Київради «Про
відміну рішення Київської міської ради від 12.06.12 №732/8069 «Про
перепрофілювання об’єкту «Будівництво павільйону людиноподібних мавп у
океанаріум з подальшою добудовою»; 2) ініціювати перед Київською міською
державною адміністрацією питання припинення діяльності дельфінарію «Немо»
як такої, що не відповідає вимогам природоохоронного законодавства та вимогам
щодо захисту тварин.
Пропозиція депутата постійної комісії Лещенко Ю.В.: просити представників
громадськості надати юридично вагомі пропозиції щодо вирішення порушеного
питання для подальшого опрацювання постійною комісією.
Пропозиція голови постійної комісії Андрійка Р.Ю.: детально вивчити
матеріали, надані громадою щодо порушених питань, та прийняти оптимальне
рішення щодо поліпшення ситуації, яка склалася.
Пропозиція секретаря постійної комісії Костюка С.А.: передати матеріали
щодо незаконного будівництва океанаріуму на території Комунальної організації
«Київський зоологічний парк», надані громадою, на вивчення управлінню
юридичного забезпечення Київради для наданні фахових висновків.
ВИРІШИЛИ:
1. Взяти на опрацювання матеріали, надані громадою, щодо 1) ситуації, яка
склалася
із
перепрофілюванням
недобудованого
павільйону
людиноподібних мавп та шимпанзе, що знаходиться на території
Київського зоологічного парку, в океанаріум на підставі рішення Київради
від 12.06.12 №732/8069 та про незаконність спільної діяльності КП
«Київський зоологічний парк» та ТОВ «Подих природи», 2) про
необхідність припинення діяльності дельфінарію «Немо» як такої, що не
відповідає вимогам природоохоронного законодавства та вимогам щодо
захисту тварин.
2. Звернутися до управління правового забезпечення Київради з проханням
детально вивчити матеріали щодо перепрофілювання недобудованого
павільйону людиноподібних мавп та шимпанзе, що знаходиться на
території Київського зоологічного парку, в океанаріум на підставі рішення
Київради від 12.06.12 №732/8069 та перевірити його відповідність чинному
законодавству.
3. Запросити директора Київського зоологічного парку на чергове засідання
постійної комісії для надання інформації про здійснення робіт із
перепрофілювання недобудованого павільйону людиноподібних мавп та
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шимпанзе, що знаходиться на території Київського зоологічного парку, в
океанаріум на підставі рішення Київради від 12.06.12 №732/8069.
4. Просити громадських активістів, які опікуються порушеним питанням (у
т.ч. Капустіна А.Г.) надати офіційне звернення до постійної комісії
Київради з питань екологічної політики щодо порушених питань.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
2.5. Інформацію Андрійка Р.Ю., Серпінської А.В. щодо неефективної роботи
міських притулків для тварин та про ситуацію, яка склалася з безпритульними
тваринами на території м. Києва.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Кириченко
К.В., Костюк С.А., Лещенко Ю.В., Серпінська А.В.
Пропозиція секретаря постійної комісії Костюка С.А.: взяти під особистий
контроль вирішення питання функціонування притулків для тварин та
безпритульних тварин на території м. Києва.
Пропозиція голови постійної комісії Андрійка Р.Ю.: звернутися до управління
екології та охорони природних ресурсів Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища з приводу надання звіту про виконання
міської цільової Програми регулювання чисельності тварин на території м. Києва
(у т.ч. і в частині освоєння бюджетних коштів на її виконання).
ВИРІШИЛИ:
1. Взяти на опрацювання питання функціонування притулків для тварин
на території м. Києва та регулювання кількості безпритульних тварин.
2. Звернутися до управління екології та охорони природних ресурсів
Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища з приводу надання звіту про виконання міської цільової
Програми регулювання чисельності тварин на території м. Києва (у т.ч. і
в частині освоєння бюджетних коштів на її виконання).
3. Доручити секретарю постійної комісії Костюку С.А. вивчити порушені
питання та надати пропозиції щодо їх вирішення на розгляд депутатів
постійної комісії.
4. Просити громадських активістів, які опікуються порушеним питанням (у
т.ч. Серпінську А.В.) надати пропозиції до постійної комісії Київради з
питань екологічної політики у письмовому вигляді.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
2.6. Інформацію Костюка С.А., Степашко В.І. про ситуацію, яка склалася із
забудовою водойм в районі ж/м Позняки-4, вул. Драгоманова, 10-В.
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В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Кириченко
К.В., Костюк С.А., Лещенко Ю.В., Степашко В.І.
Пропозиція секретаря постійної комісії Костюка С.А.: дати доручення
Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища
підготувати проект рішення Київради про створення парку на території, що
знаходиться по вул. Драгоманова, 10-В.
ВИРІШИЛИ:
1. Взяти на опрацювання інформацію про забудову водойм в районі ж/м
Позняки-4, вул. Драгоманова, 10-В.
2. Просити Департамент міського благоустрою та збереження природного
середовища підготувати проект рішення Київради про створення парку
на території, що знаходиться по вул. Драгоманова, 10-В.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
2.7. Інформацію Царенка М.О. про проблеми у галузі зеленого господарства
м. Києва, у т.ч. про вирішення проблеми несплати відновної вартості зелених
насаджень суб’єктами господарювання, про демонтаж МАФів, розташованих на
території зеленої зони м. Києва, вирішення питання офіційного затвердження меж
парків та лісопаркових господарств, розташованих на території м. Києва.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Кириченко
К.В., Костюк С.А., Лещенко Ю.В., Царенко М.О.
Пропозиція депутата постійної комісії Кириченко К.В.: просити профільні
структурні підрозділи виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) надати на розгляд постійної комісії звіт про освоєння коштів
Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища на
виконання переліку природоохоронних заходів у 2013 – 2014 роках; скласти
графік звітування профільних структурних підрозділів; розглянути на засіданні
постійної комісії звіти про результати фінансово-господарської діяльності та
штатний розпис профільних комунальних підприємства виконавчого органу.
ВИРІШИЛИ:
1. Розглянути на черговому засіданні постійної комісії питання про
вирішення проблеми несплати відновної вартості зелених насаджень
суб’єктами господарювання, про демонтаж МАФів, розташованих на
території зеленої зони м. Києва, вирішення питання офіційного
затвердження меж парків та лісопаркових господарств, розташованих на
території м. Києва із залученням відповідальних структурних підрозділів
виконавчого органу Київради.
2. Розглянути на засіданнях постійної комісії звіти профільних структурних
підрозділів виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) про освоєння коштів Київського міського фонду охорони
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навколишнього природного середовища на виконання переліку
природоохоронних заходів у 2013 – 2014 роках.
3. Розглянути на засіданні постійної комісії звіти про результати фінансовогосподарської діяльності та штатний розпис профільних комунальних
підприємства виконавчого органу.
4. Секретаріату комісії скласти графік звітування профільних структурних
підрозділів.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ІІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Андрійка Р.Ю., Бричука К.Г. про пропозиції щодо внесення змін до
Положення про постійні комісії Київської міської ради, яке було затверджено на
пленарному засіданні сесії Київради 19.06.2014.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Кириченко
К.В., Костюк С.А., Лещенко Ю.В.
Пропозиція голови постійної комісії Андрійка Р.Ю.: доповнити п. 8 статті 5
Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням
Київради від 19.06.2014 №9/9, підпунктом 12 наступного змісту: «планування та
забудови територій
9включаючи питання підготовки та затвердження Генерального плану забудови
м. Києва та його приміської зони, проектів детального планування територій,
схем планування територій»; та останній абзац доповнити положенням
наступного змісту: «питання розпорядження, користування та володіння
земельних ділянок сільськогосподарського призначення, цільове призначення
яких змінюється, та земельних ділянок, призначення яких передбачає види
діяльності, що становлять екологічну небезпеку, згідно з законодавством
України».
Пропозиція заступника голови постійної комісії Бричука К.Г.: викласти п. 8
статті 5 Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого
рішенням Київради від 19.06.2014 №9/9, у такій редакції:
«8. Постійна комісія Київради з питань екологічної політики вивчає,
попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень Київради,
надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її
виконавчого органу. Основними напрямами діяльності постійної комісії з
питань екологічної політики є:
8.1. Сприяння реалізації на регіональному рівні державної політики в галузі
охорони навколишнього природного середовища з метою формування екологічно
безпечного середовища та збереження здоров'я населення.
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8.2. Визначення пріоритетних напрямків екологічної політики м. Києва та
здійснення контролю за їх виконанням.
8.3. Контроль за розрахунками екологічних індикаторів сталого розвитку міста,
визначених екологічною політикою м. Києва, аналіз та розробка рекомендацій
щодо покращання цих показників.
8.4. Участь у підготовці, розгляд та подання на затвердження Київрадою проектів
місцевих програм охорони довкілля міста, а також участь у підготовці
загальнодержавних і регіональних програм охорони навколишнього природного
середовища.
8.5. Співпраця з відповідними комісіями та комітетами Верховної Ради України
та Київської обласної ради з метою розробки спільних програм охорони довкілля.
8.6. Координація діяльності відповідних спеціально уповноважених державних
органів управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та
використання природних ресурсів на території Києва.
8.7. Здійснення відповідно до законодавства координації та контролю за
діяльністю Управління екології та охорони природних ресурсів Департаменту
міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації).
8.8. Участь у підготовці, розгляд та подання на затвердження Київради
пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій та об'єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що
підлягають особливій охороні.
8.9. Ініціювання створення і визначення статусу природоохоронних, у тому числі
резервних, фондів для фінансування цільових екологічних програм та інших
заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.
8.10. Участь у підготовці, розгляд та подання на затвердження Київрадою заходів
та програм Київського міського фонду охорони навколишнього природного
середовища у складі міського бюджету.
8.11. Здійснення контролю за додержанням природоохоронного законодавства,
використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та
місцевого значення, відтворенням лісів.
8.12. Розробка пропозицій щодо погодження питань про надання дозволу на
спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення.
8.13. Участь у вирішенні проблем захисту навколишнього середовища шляхом
вирішення проблем утилізації виробничих, побутових та інших відходів,
сприяння впровадженню ефективних технологій їх переробки.
8.14. Участь у обговоренні та прийнятті рішень щодо впровадження екологічно
чистих
технологій
і
виробництв,
проведення
природоохоронних,
ресурсозберігаючих та відновлювальних заходів, розробки умов щодо
розміщення промислових та інших об'єктів з урахуванням вимог
природоохоронного законодавства.
8.15. Контроль та участь у здійсненні необхідних заходів щодо попередження та
ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, інших надзвичайних
ситуацій, інформування про них населення, залучення в установленому законом
порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення.

9

8.16. Участь у обговоренні та прийнятті рішень з питань щодо розробки і
здійснення системи заходів щодо захисту населення від еколого-техногенних
аварій та стихійних лих.
8.17. Попередній розгляд та узгодження планів використання природних ресурсів
місцевого значення, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку
підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності на території
міста, внесення у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади
пропозицій з цих питань.
8.18. Розгляд планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм
власності, розташованих на території міста, з питань, пов'язаних із захистом
навколишнього середовища, соціально-економічним та культурним розвитком
міста, задоволенням потреб населення.
8.19. Підготовка і внесення на розгляд Київрадою пропозицій щодо встановлення
розмірів плати за користування природними ресурсами та визначення у
встановленому порядку розмірів відшкодувань за забруднення довкілля та інші
екологічні збитки підприємствами, установами та організаціями незалежно від
форм власності, а також пропозицій щодо встановлення більш жорстких
нормативів екологічної безпеки.
8.20. Участь у розподілі коштів Київського міського фонду охорони
навколишнього природного середовища і подання на затвердження Київрадою
переліку заходів з охорони навколишнього природного середовища для
фінансування з міського бюджету у поточному році. Контроль за використанням
цих коштів.
8.21. Здійснення керівництва Науково-технічною експертною радою при Комісії.
8.22. Попередній розгляд Комісією кандидатур осіб, які пропонуються для
обрання, затвердження, призначення або погодження Київрадою, підготовка
висновків з цих питань.
8.23. Взаємодія з громадськими неурядовими екологічними організаціями,
широкими верствами населення, Міністерством екології та природних ресурсів з
питань екологічної політики, охорони навколишнього природного середовища та
прийняття відповідних рішень з екологічних проблем.
8.24. Розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не
належать до комунальної власності територіальної громади міста, здійснення
яких може викликати негативні екологічні, соціальні, демографічні та інші
наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних
органів. Надання пропозицій щодо закриття, санації та перепрофілювання
неефективних або екологічно шкідливих виробництв.
8.25. Участь у погодженні з урахуванням екологічних вимог проектів
архітектурного планування і забудови міста, генеральних планів та схем забудов.
8.26. Підготовка пропозицій щодо припинення господарської діяльності
підприємств, установ, організацій місцевого підпорядкування, а також обмеження
чи зупинення (тимчасово) діяльності не підпорядкованих Київраді підприємств,
установ та організацій в разі порушення ними природоохоронного законодавства.
8.27. Сприяння організації проведення незалежної екологічної експертизи (в разі
необхідності).
8.28. Організація моніторингу довкілля міста.
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8.29. Впровадження заходів щодо поліпшення санітарно-гігієнічного й
екологічного стану м. Києва шляхом
впровадження сучасних технологій
збирання, вилучення, переробки та знешкодження промислових і побутових
відходів, запобігання забрудненню атмосферного та водного басейнів, земельних
ресурсів тощо.
8.30. Участь у розвитку інженерної сфери (впровадження нових альтернативних
технологій,
мереж
і
споруд
енергопостачання,
теплозабезпечення,
водопостачання, каналізації), впровадженні енергозберігаючих систем; участь у
вирішенні питань відведення та очищення стічних вод; здійснення контролю за
якістю питної води.
8.31. Участь у розробці нових нормативно-правових актів з питань охорони
довкілля, землекористування, а також регулювання, планування та забудови м.
Києва.
8.32. Співпраця з представницькими органами влади в Україні та за її межами з
метою обміну досвідом з питань реформування місцевої економіки та
впровадження прогресивних форм її роботи. Здійснення міжрегіонального та
міжнародного представництва і співробітництва з питань екології,
природоохоронної діяльності в рамках урядових і міжнародних нормативноправових актів.
8.33. Інформування через засоби масової інформації населення міста про роботу
Комісії в галузі охорони навколишнього середовища, екологічні показники
сталого розвитку міста, стан природних ресурсів тощо. Сприяння та проведення
еколого-просвітницьких заходів, семінарів, круглих столів; співпраця з
громадськими неурядовими екологічними організаціями».
ВИРІШИЛИ:
1. Погодити пропозиції депутатів постійної комісії Київради з питань
екологічної політики до п. 8 статті 5 Положення про постійні комісії
Київської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 19.06.2014
№9/9.
2. Звернутися до Київського міського голови з проханням врахувати
пропозиції до п. 8 статті 5 Положення про постійні комісії Київської міської
ради, затвердженого рішенням Київради від 19.06.2014 №9/9, погоджені
депутатами постійно комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
ІV. СЛУХАЛИ:
Інформацію Андрійка Р.Ю. про участь постійної комісії Київради з питань
екологічної політики у роботі та розгляді питань тимчасової контрольної комісії з
питань перевірки легітимності рішень Київської міської ради, прийнятих після
травня 2006 року (голова комісії – Меліхова Т.І.), в частині компетенції постійної
комісії.
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В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Кириченко
К.В., Костюк С.А., Лещенко Ю.В.
Пропозиція заступника голови постійної комісії Бричука К.Г.: надати на
розгляд постійної комісії узагальнену інформацію про рішення Київради,
прийняті всупереч вимогам природоохоронного законодавства та без погодження
постійної комісії протягом 2006-2010 років.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати ініціативу голови постійної комісії щодо участі у у роботі та розгляді
питань тимчасової контрольної комісії з питань перевірки легітимності рішень
Київської міської ради, прийнятих після травня 2006 року (голова комісії –
Меліхова Т.І.), в частині компетенції постійної комісії Київради з питань
екологічної політики.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова

Р. Андрійко

Секретар

С. Костюк
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