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Віктор
КОНОНЕНКО

Постійна комісія Київської міської ради з
питань дотримання законності, правопорядку та
зв'язків із правоохоронними органами
Секретар
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Засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань
дотримання законності,
правопорядку та зв'язків із
правоохоронними органами

Аналіз стану правопорядку, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку на території міста
Києва у 2020 році;
Аналіз стану функціонування зовнішньої системи
відеоспостереження в місті Києві у 2020 році;
Обрання на конкурсній основі громадян до складу
поліцейської комісії Управління патрульної поліції у
місті Києві Департаменту патрульної поліції Національної поліції України;
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Пленарних засіданнь
Важливі рішення, підтримані у
Київраді:

Звернення Київської міської ради до Кабінету
Міністрів України та Міністерства охорони здоров’я
України щодо використання медичної бази відомчих лікарень, що розташовані у місті Києві, для
прийому та лікування хворих на Covid-19;
Звернення Київради до парламенту щодо прийняття Закону України про колабораціонізм;
Підтримка українського державного проєкту
комплексного меморіалу «Бабин Яр»;
Ініціатива щодо проведення громадських слухань
українського державного проєкту «Бабин Яр»;
Рішення, що передбачають комплексну підтримку малого та середнього бізнесу під час посилених
карантинних обмежень;
Зміни до програми «Здоров’я киян», які дають
можливість столиці закупити 1 мільйон доз вакцин
від Covid-19;
Ініціювання поновлення процесу з благоустрою
скверу імені Василя Сліпака.

78
4
9
63

Погодження Порядку формування та затвердження
списку присяжних районних судів міста Києва;
Розгляд заяв, відбір та рекомендування Київраді
громадян, які виявили бажання бути включеними до
списків присяжних районних судів міста Києва;
Затвердження порядку обрання громадськості до
складу поліцейських комісій територіальних органів
поліції м. Києва;
Реорганізація громадської організації «Муніципальна охорона» у комунальну організацію виконавчого
органу Київради;
Напрацювання протоколів для вирішення питання
розповсюдження
наркотиків,
прекурсорів
та
психотропних речовин серед молоді (учнів шкільних
закладів) міста Києва;
Ініціація створення Координаційної ради при Київському міському голові з питань профілактики наркоманії
та протидії злочинності, пов’язаної з незаконним обігом
наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів;
Напрацювання та погодження пропозицій щодо
змін до міської комплексної програми профілактики та
протидії злочинності в місті Києві «Безпечна столиця»
на 2019 – 2021 роки.

Мешканців, які звернулись з
різними питаннями
Матеріальних допомог надано
Зустрічей проведено з громадою
Печерського району
Депутатських звернень і запитів
підготовлено і направлено
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б-р Лесі Українки, 30
kononenko.viktor@kmr.gov.ua

