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СЛУХАЛИ: інформацію голови постійної комісії А.Карпенка, який
запропонував затвердити порядок денний засідання постійної комісії Київради
з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики з доповненням до
питання 5. Різне таких питань:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про заслуховування звіту про хід виконання рішень Київради від 04.09.2015
року №62/62 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.02.2011
N 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску)
власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного
чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів
пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів
благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради»
та від 25.12.2014 746/746 “Про особливості застосування Порядку розміщення
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тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого
призначення для здійснення підприємницької діяльності в м.Києві”.
Доповідач : Рябікін П.Б. - заступник голови КМДА
Співдоповідачі:
Кузьменко М.А.- директор департаменту промисловості та розвитку
підприємництва;
Білоцерковець Д.О. - директор департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища;
Целовальник С.А. - директор департаменту містобудування та архітектури
2. Про розгляд та надання пропозицій до проекту рішення Київради “Про
впорядкування користування об'єктами комунальної власності міста Києва при
спорудженні та експлуатації телекомунікаційних мереж”
Доповідач: Пантелеєв П.О. - заступник голови КМДА
3. Про розгляд та надання пропозицій до проекту рішення Київради “Про
затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів
пайової участі замовників (інвесторів) у створенні і розвитку соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури м.Києва”.
Доповідач: Поворозник М.Ю.- директор Департаменту економіки та
інвестицій
4. Про розгляд та надання пропозицій до проекту рішення Київради “Про
внесення змін до порядку розміщення реклами в м.Києві, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 року №37/6253”.
Доповідач: Логвін А.І. - депутат Київради
5. Різне:
1. Про подовження роботи робочої групи по дослідженню інформації про стан
підземних переходів, які є в управлінні інвесткомпаній КП ШЕУ «Магістраль»
та КП ШЕУ «Київавтошляхміст, «Торгова рада» - в Голосіївському та
Деснянському районах,ТОВ «Макс-Торг-2011» - в Дніпровському та
Шевченківському районах,ТОВ «Українській будівельний холдинг» - в
Оболонському та Подільському районах, ТОВ «Сентіс» - в Дарницькому та
Святошинському районах,ТОВ «Містер Клін» - в Печерському та
Солом’янському районах терміном на 2 тижні.
2. Про розгляд проектів рішень Київради «Про встановлення повноважень
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) щодо регулювання цін (тарифів) на соціально значущі послуги
автомобільного транспорту” та Проект рішення Київської міської ради «Про
затвердження Порядку розміщення автомобільних газозаправних станцій
(пунктів) на території міста Києва та внесення змін до деяких рішень Київської
міської ради” щодо включення їх до плану діяльності Київської міської ради з
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підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: За - одноголосно, Проти - немає, Утримались -немає
СЛУХАЛИ: інформацію голови постійної комісії А.Карпенка Про
заслуховування звіту про хід виконання рішень Київради від 04.09.2015 року
№62/62 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.02.2011 N
56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску)
власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного
чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів
пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів
благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради»
та від 25.12.2014 746/746 “Про особливості застосування Порядку розміщення
тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого
призначення для здійснення підприємницької діяльності в м.Києві”.
ВИСТУПИЛИ:
Горбач О.О. - довів до відома депутатів, що на виконання рішень Київської міської
ради від 4 вересня 2014 року № 62/62 "Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 24.02.2011 № 56/5443 "Про затвердження Порядку визначення
обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного,
побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення
підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної
мережі в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких
рішень Київської міської ради" та від 25 грудня 2014 року № 746/746 "Про
особливості застосування Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного,
побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення
підприємницької діяльності в м. Києві" Департаментом містобудування та
архітектури до 31.01.2015 проводився прийом заяв та оформлення договорів щодо
пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою з власниками тимчасових споруд.
Підприємці міста підтримали ініціативу міської влади з впровадження
електронної системи укладення договорів щодо пайової участі в утриманні
об'єктів благоустрою та протягом відповідного 5 місячного періоду подали
через інтернет-портал МІАС ЗМД "Містобудівний кадастр м. Києва" 12278
заявок на укладення договорів пайової участі, за якими було укладено 6390
договорів.
За наведеними договорами до міського бюджету надійшов 57,6 млн.
гривень, а середній розмір пайової участі за розміщення тимчасової споруди
протягом 6 місяців склав 7083 гривні.
Для вирішення спірних питань та координації роботи міської влади з
впорядкування розміщення тимчасових споруд на території міста Києва
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 28.11.2014 № 1391 утворено комісію з питань
розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально4

культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності,
засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для
харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства. При цій
комісії діє робоча група з представників підприємців та громадськості.
Департаментом містобудування та архітектури, як робочим органом комісії,
забезпечено проведення 15 засідань наведеної комісії на яких розглянуто понад
800 заяв власників ТС, по яких виникли спірні питання (перенесення ТС з зон
обмежень переходів, заміна конструкцій, перевірка достовірності відомостей
тощо). За результатами розгляду по 359 було відмовлено в укладанні договорів,
а 441 – власникам ТС була надана можливість укласти договори щодо пайової
участі за умови виконання певних умов або без таких.
З 07 квітня 2015 року Департаментом містобудування та архітектури
проводиться прийом заяв щодо укладення договорів пайової участі в утриманні
об'єкта благоустрою з суб'єктами господарювання відносно розміщення в місті
майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного
господарства. На сьогодні до Департаменту надійшло понад 1000 заяв від
підприємців, за якими вже укладено 417 договорів пайової участі.
За розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів
ресторанного господарства у якості пайової участі до міського бюджету вже
перераховано 5,7 млн. гривень та відповідна робота продовжується.
16 червня 2015 року виконавчим органом Київської міської ради
(Київською міською державною адміністрацією) прийнято розпорядження
№ 585, яким затверджено Комплексну схему розміщення тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності в м. Києві. Ця Комплексна схема
визначає місця можливого розміщення тимчасових споруд на території 7
районів міста. Схеми розміщення тимчасових споруд на території
Оболонського, Дніпровського та Святошинського районів будуть затверджені
найближчим часом окремим розпорядженням.
Комплексна схема нарешті дозволить повністю легалізувати питання
розміщення тимчасових споруд у місті. Їх розміщення буде відповідати усім
діючим нормам та обмеженням, а підприємці отримають документи на
розміщення на 5-ти річний період.
На сьогодні Департаментом містобудування та архітектури корегується
функціонуючий програмний комплекс на базі Містобудівного кадастру міста
Києва, який найближчим часом дозволить розпочати проведення Конкурсів з
визначення суб'єктів господарювання, яким надаватиметься право на
оформлення паспортів прив'язок розміщення тимчасових споруд у відповідності
до Комплексної схеми.
Шутенко В.Л. - зазначила, що рішення Київської міської ради від 04.09.2015
№62/62 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2011 №
56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску)
власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного
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чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів
пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів)
майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного
господарства в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до
деяких рішень Київської міської ради» (далі- Рішення №62/62);
- рішення Київської міської ради від 25.12.2014 № 746/746 «Про особливості
застосування Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного,
побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення
підприємницької діяльності в м. Києві» (далі – Рішення №746/746).
1. Рішенням 62/62 визначено,
що розміщення об’єктів сезонної
дрібнороздрібної торговельної мережі здійснюється відповідно до схеми та
порядку розміщення об’єктів сезонної та засобів пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі, затверджених розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за поданням
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва і погодженням
Департаменту містобудування та архітектури і Департаменту міського
благоустрою та збереження природного середовища.
На сьогодні Департаментом промисловості та розвитку підприємництва
підготовлено та видано розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.04.2015
№ 300 «Про затвердження Порядку розміщення засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної дрібнороздрібної
торговельної мережі в місті Києві», зареєстрованого в Головному
територіальному управлінні юстиції у місті Києві 09 квітня 2015 року за
№ 52/1163, яким з цього року запроваджено новий порядок розміщення об’єктів
сезонної та засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі.
Також Департаментом підготовлено та видано розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 14.04.2015 № 365, яким затверджено схему розміщення
об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі.
Адресний перелік розміщення сезонних об’єктів торгівлі, у розрізі
товарних груп, що передбачений у схемі формувався за пропозиціями районних
в м.Києві державних адміністрацій, суб’єктів господарювання та відповідно до
Рішення №62/62 погоджено з Департаментом містобудування та архітектури,
Департаментом міського благоустрою та збереження природного середовища
На сьогодні подано суб’єктами господарювання 1057 заяв щодо участі в
торгах. Починаючи з 28.04.2015 проведено 12 торгів, продано 434 лота.
До Департаменту містобудування та архітектури КП «Міський магазин»
подано 100 заяв щодо укладання договору про сплату пайової участі стосовно
сезонних об’єктів торгівлі.
Проте, сплата КП «Міський магазин» за договорами пайової участі не
розпочата у зв’язку з тим, що у перших 54 договорах, що надійшли від
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Департаменту містобудування та архітектури було виявлено помилки, а саме
розрахунок розміру пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою
здійснено неправильно, у розрахунковій формулі замість коефіцієнту
функціонального призначення 1, при розрахунку застосовано коефіцієнт 1,3.
Департаментом було направлено лист до Департаменту містобудування та
архітектури з проханням здійснити перерахунок коштів. Нові договори пайової
участі щодо сезонних об’єктів торгівлі надійшли до КП «Міський магазин»
23.06.2015.
Після перевірки договорів та звірки коефіцієнтів, в тому числі зональних,
що використовуються при розрахунку пайової участі, комунальним
підприємством будуть перераховані кошти до міського бюджету.
На завершальній стадії знаходиться розробка схеми розміщення засобів
пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі. Із зазначених питань в
Київській міській державній адміністрації та в Департаменті промисловості та
розвитку підприємництва неодноразово проходили робочі зустрічі із суб’єктами
господарювання та фізичними особами-підприємцями щодо надання роз’яснень
стосовно введення нового порядку розміщення сезонних об’єктів торгівлі та
засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі на території м. Києва.
Станом на 24.06.2015 проект схеми розміщення засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі знаходиться на опрацюванні у
Департаменті міського благоустрою та природного середовища, як то
передбачено Рішенням №62/62.
2. Рішеннями №62/62 та №746/746 Департамент промисловості та
розвитку підприємництва уповноважено протягом чотирьох робочих днів:
- перевіряти функціональне призначення (спеціалізацію) майданчика для
харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства;
- перевіряти наявність скарг від громадян щодо розміщення або
функціонування майданчика для харчування біля стаціонарних закладів
ресторанного господарства;
- надавати за результатами опрацювання до Департаменту містобудування
та архітектури аргументовані пропозиції стосовно укладання договору щодо
пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою або відмови в укладанні такого
договору щодо майданчика для харчування біля стаціонарних закладів
ресторанного господарства.
На виконання рішень Департаментом промисловості та розвитку
підприємництва здійснено моніторинг звернень громадян стосовно зауважень
до роботи закладів ресторанного господарства та розміщення біля них
майданчиків для харчування.
На сьогодні Департаментом промисловості та розвитку підприємництва
опрацьовано 850 заяв суб’єктів господарювання(деякі повторно або втретє), що
надійшли від Департаменту містобудування та архітектури стосовно
розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів
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ресторанного господарства. В перші дні роботи до Департаменту промисловості
та розвитку підприємництва надходило 40-50 заяв, станом на 23.06.2015
щоденно надходить 15-20 заяв суб’єктів господарювання на розміщення
майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного
господарства.
Заяви опрацьовуються у визначений Рішеннями термін (4 робочі дні).
Термін розгляду заяв збільшується, у разі коли термін розгляду заяв припав на
вихідні дні і вони були опрацьовані автоматично за принципом мовчазної
згоди, за письмовим зверненням до Департаменту містобудування та
архітектури заяви повертаються повторно на розгляд.
Білоцерковець Д.О. - зазначив, що Департамент благоустрою видає приписи на
демонтаж незаконно встановлених тимчасових споруд, наметів сезонної
стихійної торгівлі. За травень місяць — демонтовано більше 300 незаконно
встановлених ТС та 200 незаконно встановлених наметів сезонної торгівлі.
КП “Благоустрій” отримав 14 млн. грн. для проведення тендеру по демонтажу і
сьогодні є субпідрядник, який виконує ці роботи.
Бродський О.Я. - озвучив наступні запитання:
- чому комплексна схема до цих пір не затверджена — причина, а також чому
вона не затверджується рішенням Київради;
- чому підприємці, які проплатили пайову участь не внесені до комплексної
схеми;
- коли буде вирішено питання по пересувній торгівлі, понад 2000 кав’ярень
працюють поза законом. Підприємці бажають сплатити пайову і спокійно
працювати;
- скільки продано та не продано лотів по сезонній торгівлі;
- дуже багато скарг надходять від мешканців щодо розміщення МАФів ПАТ
“Київхліб”, оскільки вони розміщуються на газонах, на інженерних спорудах.
- чи працює раніше створена депутатська комісія по демонтажу ТС і на яких
підставах затверджується список ТС на демонтаж.
Білоцерковець Д.С. - зазначив, що при Департаменті благоустрою працює
створена комісія по демонтажу ТС. До складу комісії входять працівники
департаменту. Списки по демонтажу ТС на правому березі м.Києва
опубліковані. Всі МАФи, які випадково попали в цей список будуть виключені.
Виходячи із зональності будуть внесені корективи щодо проплати пайової
участі по сезонній торгівлі. На торги внесено біля 900 точок. Торги проведено
по 500 точках.
Гресь М.В. - наголосив, що Радикальна партія буде допомагати створеній
комісії по демонтажу незаконно встановлених МАФів (особливо це стосується
“мережевиків”) для наведення порядку в м.Києві.
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Горбач О.О. - зазначив, комплексна схема, затверджується відповідно до наказу
Мінрегіонбуду України, розпорядженням виконавчого органу. КС складається з
2 кроків. 1 -й — це крок місць, 2- й крок — обмеження. Якщо власники ТС
попали в зону обмежень, буде запропоновано переміститися на 2 -3 м.
Підприємці, які сплатили пайову участь матимуть пріоритет по бальній системі
для розміщення МАФів.
На сьогодні всі зони не застосовуються, застосовуються зони — розміщення
біля метрополітену та в підземних переходах. Всі зони обмежень затверджені
державними будівельними нормами.
Овраменко О.В.
- запропонувала, застосовувати зони обмежень для
підприємців, які сплатили пайову участь тільки в тому випадку, коли місто
Київ буде повністю звільнено від незаконно встановлених ТС. Також, секретар
комісії зазначила, що немає державних коштів є кошти платників податків і
необхідно включити в КС всіх підприємців, які сплачують пайову участь.
Запропонувала роботу профільних Департаментів по виконанню рішень
вважати задовільною.
Мандрик В.Л. - наголосила, що районні державні адміністрації проводили
громадські слухання, узгоджували місця розташування, підприємці проплатили
пайову участь, а потім взяли і виключили їх розміщення з КС. За одну ніч в
голосіївськоїму районі 200 МАФів виключили зі схеми. Крім того, повідомила,
що дуже погано працює електронна база між Департаментами і запропонувала
висвітлювати списки, тільки тих підприємців, які не сплатили пайову участь.
Запропонувала роботу профільних Департаментів по виконанню рішень
вважати задовільною.
Авраменко Є.В.— наголосив, що була проведена кропітка робота, були
виключені з КС тільки ті ТС, які були встановлені незаконно і не проплатили
пайову участь.
Лимар Ю.В. - зазначила, що від постійної комісії Київради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики направлялися звернення в комісію з
питань розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціальнокультурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності,
засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для
харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства по ТОВ “ЛЕ
ФРОГ”, ТОВ “НЬЮТ” і інших. Реагування на звернення постійної комісії немає.
Наголосила про надання офіційно конкретної відповіді на кожне звернення.
Крім того, запропонувала роботу профільних Департаментів по виконанню
рішень вважати задовільною.
Костюк С.О. - зазначив, що Комплексну Схему необхідно погоджувати з
постійною комісією з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
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політики. Також наголосив, що депутат Левада С.Я. вніс поправку до рішення
Київради від 25.12.2014 №746/746 про таке погодження і вона була
проголосована в сесійні залі.
Чи є можливість корегування КС, чи є такий розроблений механізм?
Горбач О.О. - зазначив, що місця, які внесені в КС були визначені відповідно
до сплати пайової участі.
КС по розміщенню ТС доопрацьовується по Оболонському, Святошинському і
Дніпровському районах. Кіоски ПАТ “Київхліб”, розміщуються по М:500.
Шутенко В.Л. - зазначила, що схему розміщення по сезонній торгівлі
планується затвердити до 30.07.2015.
Карпенко А.Я. - наголосив, що багато підприємців звертаються зі скаргами,
що їх ТС незаконно демонтували. Наприклад, по вул. Закревського,93 —
власник працює волонтером в зоні АТО (має всі законні підстави для роботи),
його ТС взяли і демонтували.
Доповідач зазначив, що дуже багато нарікань в постійну комісію надходить по
Деснянському районі. По вул. Ватутіна, Електротехнічна,7, вул.Сабурова на
розі вул.Маяковського (40 МАФів), метро
Лісова (105 МАФів), вул,
Бальзака,62-64 — (30 МАФів) — всі вони встановлені і працюють незаконно,
не сплачують пайову участь. На всі депутатські звернення- відповідь від
районних структур не відповідає дійсності і запропонував роботу по виконанню
рішень Київради від 04.09.2015 року №62/62 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 24.02.2011 N 56/5443 «Про затвердження Порядку
визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд
торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін
до деяких рішень Київської міської ради» та від 25.12.2014 746/746 “Про
особливості застосування Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного,
побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення
підприємницької діяльності в м.Києві” з МАФами в Десняському районі визнати
незадовільною, а роботу профільних Департаментів недостатньою.
Крім того, голова постійної комісії наголосив, що на звернення профільної
постійної комісії необхідно реагувати і дослуховуватися до прийнятих нею
рішень.
В обговоренні взяли участь А.Карпенко, М.Гресь, О.Овраменко,
В.Мандрик, Ю.Лимар, О.Бродський, С.Костюк.
В результаті обговорення депутати запропонували наступне.
1. Надати на погодження до постійної комісії Київради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики схему розміщення засобів сезонної
та пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в м.Києві.
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2. Розглянути:
- всі спірні питання по розміщенню ТС;
- всі обгрунтовані скарги підприємців;
- надати в постійну комісію з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики обгрунтовані відповіді на надіслані звернення;
- відтермінувати демонтаж тимчасових споруд, власники, яких сплатили
пайову участь, до повної зачистки міста Києва від незаконно встановлених
МАФів;
- врахувати зауваження щодо місць розташування кіосків ПАТ “Київхліб”;
- скорегувати електронну базу між департаментами містобудування та
архітектури, промисловості та розвитку підприємництва і департаментом
міського благоустрою та збереження природного середовища щодо списків
власників ТС, які підлягають демонтажу.
- визнати роботу Деснянського району з порушених питань незадовільною.
Крім того, наголосили щодо оцінки роботи Департаментів є певні недоліки в
роботі — вона недостатня, але оскільки, в цілому, робота проведена велика,
напрацьований новий механізм, щоб підприємці працювали в правовому полі,
то запропонували роботу вважати задовільною.
УХВАЛИЛИ:
1. Звіт про хід виконання рішень Київради від 04.09.2015 року №62/62 «Про
внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.02.2011 N 56/5443 «Про
затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників
тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого
призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва
та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради» та від 25.12.2014
746/746 “Про особливості застосування Порядку розміщення тимчасових споруд
торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльності в м.Києві” взяти до відома.
2. Роботу Департаменту містобудування та архітектури, Департаменту
промисловості та розвитку підприємництва і Департаменту міського благоустрою
та збереження природного середовища по виконанню рішень Київради від
04.09.2015 року №62/62 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
24.02.2011 N 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової
участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового,
соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької
діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні
об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської
ради» та від 25.12.2014 746/746 “Про особливості застосування Порядку
розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного
чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м.Києві”
вважати задовільною.
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3. Департаменту містобудування та архітектури та Департаменту міського
благоустрою та збереження природного середовища відтермінувати демонтаж
тимчасових споруд, власники, яких сплатили пайову участь, до повної зачистки
міста Києва від незаконно встановлених МАФів.
4. Комісії з питань розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового,
соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької
діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків
для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства розглянути
всі спірні питання по розміщенню тимчасових споруд, всі обгрунтовані скарги
підприємців та надати в постійну комісію Київради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики обгрунтовані відповіді на надіслані
звернення.
5. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва надати на
погодження до постійної комісії Київради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики схему розміщення засобів сезонної та пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі в м.Києві.
6. Визнати роботу по виконанню рішень Київради від 04.09.2015 року №62/62
«Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.02.2011 N 56/5443
«Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників
тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого
призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва
та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради» та від 25.12.2014
746/746 “Про особливості застосування Порядку розміщення тимчасових споруд
торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльності в м.Києві” в Деснянському районі міста
Києва незадовільною.
ГОЛОСУВАЛИ: За - одноголосно, Проти - немає, Утримались -немає
СЛУХАЛИ: інформацію голови постійної комісії А.Карпенка щодо розгляду
проекту рішення Київради “Про впорядкування користування об'єктами
комунальної власності міста Києва при спорудженні та експлуатації
телекомунікаційних мереж”.
Голова постійної комісії наголосив, що відповідно до вимог Закону України
“Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”
(далі - Закону) вказаний проект рішення був включений пунктом 62 до Плану
діяльності Київської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на
2015 рік, який затверджений рішенням Київської міської ради від 28.05.2015 №
574/1438 «Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради
від 25.12.2014 № 745/745 «Про затвердження плану діяльності Київської міської
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ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік».
Головним розробником проекту рішення є виконавчий орган Київської
міської ради (Київська міська державна адміністрація).
Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Київради «Про
впорядкування користування об’єктами комунальної власності територіальної
громади міста Києва при будівництві та експлуатації телекомунікаційних
мереж», відповідний аналіз регуляторного впливу та проект рішення були
оприлюднені 01 квітня 2015 року в мережі Інтернет на офіційному веб-порталі
Київської міської влади в розділі «Регуляторна діяльність» з метою одержання
зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.
Розробником встановлено строк 1 місяць (до 01.05.2015), протягом якого
приймались зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх
об’єднань.
Разом з тим, відповідно до вимог статті 7 Закону якщо регуляторний орган
готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до
затвердженого регуляторним органом плану діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів, цей орган повинен внести відповідні зміни до плану не
пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня
внесення проекту на розгляд до цього регуляторного органу, але не пізніше дня
оприлюднення цього проекту.
Таким чином, проект регуляторного акта був оприлюднений до внесення
відповідних змін до Плану діяльності Київської міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2015 рік, що порушує статті 4 та 7 Закону
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності».
Також опрацювавши проект рішення, що був запропонований
(оприлюднений) для обговорення з громадськістю та тим, що планується для
розгляду на комісії Київської міської ради повністю відрізняється. Отже,
недотримана стаття 6 Закону та порушено права громадян, суб’єктів
господарювання, їх об’єднань у здійсненні державної регуляторної політики.
В обговоренні взяли участь депутати-члени постійної комісії. В результаті
обговорення було запропоновано зняти проект рішення Київради “Про
впорядкування користування об'єктами комунальної власності міста Києва при
спорудженні та експлуатації телекомунікаційних мереж” з розгляду та
відправити розробнику на доопрацювання для виконання вимог Закону та
статті 37 Регламенту Київради.
УХВАЛИЛИ:
1. Зняти з розгляду проект рішення Київради “Про впорядкування користування
об'єктами комунальної власності міста Києва при спорудженні та експлуатації
телекомунікаційних мереж” та відправити розробнику на доопрацювання для
виконання вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності” та статті 37 Регламенту Київради.
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ГОЛОСУВАЛИ: За - одноголосно, Проти - немає, Утримались -немає
Питання 3.
СЛУХАЛИ: інформацію голови постійної комісії А.Карпенка щодо проекту
рішення Київради “Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і
використання коштів пайової участі замовників (інвесторів) у створенні і
розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м.Києва”.
Голова постійної комісії довів до відома членів комісії, що цей проект
рішення є регуляторним актом. Відповідно до вимог Закону України “Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та
статті 37 Регламенту Київради, вказаний проект рішення був включений
пунктом 2 до Плану діяльності Київської міської ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2015 рік, який затверджений рішенням Київської міської
ради від 25.12.2014 № 745/745.
Головним розробником проекту рішення є Департамент економіки та
інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Київради «Про
затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів
пайової участі замовників (інвесторів) у створенні і розвитку соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва», відповідний аналіз
регуляторного впливу та проект рішення були оприлюднені 23 квітня 2015 року
в мережі Інтернет на офіційному веб-порталі Київської міської влади в розділі
«Регуляторна діяльність» з метою одержання зауважень і пропозицій від
фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.
Розробником встановлено строк 1 місяць (до 23.05.2015), протягом якого
приймались зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх
об’єднань.
Крім того, голова комісії зазначив, що цей проект рішення уже розглядався
постійною комісією Київради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики і був взятий до розгляду для надання зауважень та
пропозицій.
ВИСТУПИЛИ:
Поворозник М.Ю. - який зазначив, що цей проект регуляторного акта
було опрацьовано з урахуванням зауважень і пропозицій, що були висловлені
структурними підрозділами виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації), депутатським корпусом та іншими зацікавленими
особами.
Проект регуляторного акта підготовлено з метою забезпечення ефективного
механізму та вдосконалення порядку залучення коштів пайової участі (внесків)
замовників (інвесторів) у створенні і розвитку соціальної та інженернотранспортної інфраструктури міста Києва.
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Прийняття вказаного проекту рішення покликано тим, що правове
регулювання, яке здійснюється на підставі діючих нормативно-правових актів,
не можна вважати адекватним до сучасних умов. Крім того, у правовому полі у
сфері містобудування були відповідні зміни, які призвели до виникнення
неузгодженостей у вирішенні питань щодо наповнення міського бюджету від
пайової участі замовників.
В обговоренні взяли участь А.Карпенко, М.Гресь, О.Овраменко,
В.Мандрик, Ю.Лимар, М.Поворозник. В результаті обговорення було
запропоновано підтримати проект рішення Київради “Про затвердження
Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі
замовників (інвесторів) у створенні і розвитку соціальної та інженернотранспортної інфраструктури м.Києва”.
УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати проект рішення Київради “Про затвердження Порядку залучення,
розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників
(інвесторів) у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м.Києва”.
2. Підготувати експертний висновок про відповідність проекту регуляторного
акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», який з цим проектом та аналізом
регуляторного впливу направити до Державної регуляторної служби України
для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку
пропозицій щодо удосконалення проекту рішення Київради “Про затвердження
Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі
замовників (інвесторів) у створенні і розвитку соціальної та інженернотранспортної інфраструктури м.Києва”.
ГОЛОСУВАЛИ: За - одноголосно, Проти - немає, Утримались -немає
Питання 4.
СЛУХАЛИ: інформацію голови постійної комісії щодо проекту рішення
Київради “Про внесення змін до порядку розміщення реклами в м.Києві,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 року №37/6253”.
Голова комісії повідомив, що в постійну комісію Київради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики надійшло звернення депутата
Київради - розробника цього проекту рішення Логвіна А.І щодо зняття його з
розгляду, в зв’язку з допрацюванням.

Питання 5.
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СЛУХАЛИ: інформацію голови постійної комісії А.Карпенка про подовження
терміном на 2 тижні роботи робочої групи по дослідженню інформації про
стан підземних переходів, які є в управлінні
інвесткомпаній КП ШЕУ
«Магістраль» та КП ШЕУ «Київавтошляхміст, «Торгова рада» - в
Голосіївському та Деснянському районах,ТОВ «Макс-Торг-2011» - в
Дніпровському та Шевченківському районах,ТОВ «Українській будівельний
холдинг» - в Оболонському та Подільському районах, ТОВ «Сентіс» - в
Дарницькому та Святошинському районах,ТОВ «Містер Клін» - в Печерському
та Солом’янському районах .
Голова постійної комісії, зазначив, що заступник голови постійної комісії
Київради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, голова
вищезазначеної робочої групи Кузик П.М., який знаходиться в зоні АТО,
попросив подовжити термін дії цієї робочої групи на 2 тижні.
УХВАЛИЛИ:
1. Подовжити роботу робочої групи по дослідженню інформації про стан
підземних переходів, які є в управлінні інвесткомпаній КП ШЕУ «Магістраль»
та КП ШЕУ «Київавтошляхміст, «Торгова рада» - в Голосіївському та
Деснянському районах,ТОВ «Макс-Торг-2011» - в Дніпровському та
Шевченківському районах,ТОВ «Українській будівельний холдинг» - в
Оболонському та Подільському районах, ТОВ «Сентіс» - в Дарницькому та
Святошинському районах,ТОВ «Містер Клін» - в Печерському та
Солом’янському районах терміном на 2 тижні.
ГОЛОСУВАЛИ: За - одноголосно, Проти - немає, Утримались -немає
СЛУХАЛИ: інформацію голови постійної комісії А.Карпенка щодо розгляду
проектів рішень Київради «Про встановлення повноважень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо
регулювання цін (тарифів) на соціально значущі послуги автомобільного
транспорту” та проект рішення Київської міської ради «Про затвердження
Порядку розміщення автомобільних газозаправних станцій (пунктів) на
території міста Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської
ради” щодо включення їх до плану діяльності Київської міської ради з
підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік.
УХВАЛИЛИ:
1. Підготувати проект рішення Київської міської ради “Про внесення змін та
доповнень до рішення Київської міської ради від 25.12.2014 №745/745 “Про
затвердження плану діяльності Київської міської ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2015 рік”
2. Внести до рішення Київської міської ради від 25.12.2014 №745/745 «Про
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затвердження плану діяльності Київської міської ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2015 рік» такі зміни:
- доповнити додаток до рішення позицією 64, 65, 66 згідно з додатком (додаток
додається до протоколу засідання).
ГОЛОСУВАЛИ: За - одноголосно, Проти - немає, Утримались -немає

Голова постійної комісії

А.Карпенко

Секретар постійної комісії

О.Овраменко
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