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СЛУХАЛИ: інформацію голови постійної комісії
запропонував затвердити наступний порядок денний:

А.Карпенко,

який

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розгляд проекту рішення Київради «Про затвердження Концепції
розміщення зупинкових комплексів та павільйонів очікування на зупинках
громадського транспорту у місті Києві»
Доповідач: Піковський Ігор Олександрович — Голова постійної комісії
Київради з питань транспорту та зв’язку
2. Про заслуховування інформації щодо надання відповідей Департаментом
міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Комісії з питань
розміщення тимчасових споруд на звернення від постійної комісії Київради з
питань торгівлі, підприємництва, та регуляторної політики та депутатів- членів
постійної комісії стосовно розміщення та демонтажу тимчасових споруд,
засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для
харчування біля стаціонарних закладів торгівлі ресторанного господарства на
території м. Києва.
Доповідачі: Рябікін Павло Борисович - заступник голови Київської міської
державної адміністрації.
Білоцерковець Дмитро Олександрович - директор Департаменту міського
благоустрою та збереження природного середовища.
Целовальник Сергій Анатолійович - директор Департаменту містобудування
та архітектури.
3. Про розгляд звернення від 15.07.2015 №08/12556 Професійної спілки
підприємців та найманих працівників торгівлі, сфери послуг та промисловості
“Єдність”.
Доповідач: Гапоненко Вікторія - голова Профспілки “Єдність”.
4. Про розгляд звернення від 07.07.2015 ГО “Столичні ініціативи” стосовно
внесення змін в рішення Київради від 23.12.2010 №413/5225.
Доповідач: Добруцький Ігор Ігорович — президент ГО “Столичні Ініціативи”.
5. Про розгляд звернення від 16.07.2015 № 1/16 ТОВ “Джерело смаку”
Доповідач: Пічахчі М.І. - директор ТОВ “Джерело смаку”.

6. Про розгляд питання стосовно ненадання Державною регуляторною
службою України у визначений Постановою Кабінету Міністрів України від
23 вересня 2014 р. №634 “Про порядок підготовки пропозицій щодо
удосконалення проектів регуляторних актів, які розробляються органами
місцевого самоврядування” строк пропозицій щодо удосконалення проекту
регуляторного акта “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: Карпенко Анатолій Якович — голова постійної комісії Співдоповідач: Поворозник Микола Юрійович — директор Департаменту
економіки та розвитку інвестицій
7. Про розгляд звернення Професійної спілки підприємців та найманих
працівників торгівлі, сфери послуг та промисловості “Єдність” стосовно ФОП
Слєпченка О.С..
Доповідач: Гапоненко Вікторія - голова Профспілки “Єдність”
8. Різне.
ГОЛОСУВАЛИ: За - одноголосно, Проти - немає, Утримались -немає
Питання 1.
СЛУХАЛИ: інформацію голови постійної комісії А.Карпенка щодо розгляду
проекту рішення Київради «Про затвердження Концепції розміщення
зупинкових комплексів та павільйонів очікування на зупинках громадського
транспорту у місті Києві».
Голова постійної комісії зазначив, що цей проект рішення є регуляторним
актом. Пройшов процедуру оприлюднення. Проект регуляторного акта було
направлено на фахову експертизу до управління з питань підприємництва та
регуляторної політики Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва. Фахова експертиза надійшла негативна. В листі розробника
зазначено, що зауважень та пропозицій від суб’єктів господарювання не
надходило.
Крім того, Голова комісії повідомив, що постійна комісія Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики на своєму
засіданні 10.05.2015 року (протокол №10) надала головному розробнику
проекту регуляторного акта зауваження та пропозиції, які не були враховані і
мотивовано не відхилені. Поданий повторно на розгляд комісії проект рішення
“Про затвердження Концепції розміщення зупинкових комплексів та
павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту в місті Києві
протирічить вже прийнятим рішенням Київської міської ради від 04.09.2014
№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” (далі - Рішення) 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 у м.Києві” (далі-Рішення), а також наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 21.10.2011 №244 “Про затвердження Порядку
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності”,
а саме:
проектом регуляторного акта пропонується П.1. Затвердити Концепцію розміщення зупинкових комплексів та
павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту у м. Києві.
В пп.1.2 пункту 1 додатку до проекту рішення “Зупинковий комплекс” тимчасова споруда для продажу проїзних документів та роздрібної торгівлі,
зблокована з павільйоном очікування.
Цей пункт суперечить етапу 2 Додатку №2 (етапи проведення демонтажу
ТС на території міста Києва) Рішення від 04.09.2014 №62/62, яким передбачено
демонтаж ТС на зупинці громадського транспорту на відстані ближче ніж 20
метрів в обидва боки по тротуару від установленого дорожнього знака.
Пунктом 9 вищезазначеного рішення встановлено, що кожна тимчасова
споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого
призначення для здійснення підприємницької діяльності має окрему споруду
(не має спільних конструктивних елементів з іншою тимчасовою спорудою) та
площу. Площі тимчасових споруд торговельного, побутового, соціальнокультурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності,
що розміщуються одна біля одної, не можуть об’єднуватись та вважатися
спільною загальною площею.
П.2. Визначити, що розміщення зупинкових комплексів та павільйонів
очікування на зупинках громадського транспорту у м. Києві здійснюється
відповідно до «Концепції розміщення зупинкових комплексів та павільйонів
очікування на зупинках громадського транспорту в м. Києві».
Відповідно до п 4. Рішення від 25.12.2014 №746/746 з 01 лютого 2015
року розміщення ТС здійснюється в місцях, визначених комплексною схемою,
крім випадків, передбачених п.3 цього рішення.
П.3. Розробником Комплексної схеми розміщення зупинкових комплексів та
павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту визначити
КП «Київпастранс» виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).
Згідно з п. 1.6 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244 “Про
затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності” комплексна схема розміщення ТС та архітип

розробляються за рішенням сільської, селищної, міської, районної ради
суб'єктом господарювання, який має ліцензію на виконання проектних робіт,
або архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат... .
П.4. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з
урахуванням пропозицій громадськості та інвесторів здійснити розробку
архітектурних типів зупинок громадського транспорту, зупинкових комплексів
та зупинкових терміналів;
В п.2.4 розділу II. Класифікатор зупинкових комплексів та павільйонів
очікування на зупинках громадського транспорту в м.Києві додатку до
проекту рішення визначити форматний поділ зупинкових комплексів та
павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту з градацією
торгівельних площ від 8 до 18 квадратних метрів та від 18 до 40 квадратних
метрів.
Відповідно до статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності» тимчасова споруда торговельного, побутового, соціальнокультурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності
- одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з
урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом
будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без
улаштування фундаменту. Тимчасова споруда для здійснення підприємницької
діяльності може мати закрите приміщення для тимчасового перебування людей
(павільйон площею не більше 30 квадратних метрів по зовнішньому контуру)
або не мати такого приміщення.
Згідно з описом, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011
№244 “Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності” ТС - це стаціонарна
тимчасова
споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по
зовнішньому контуру площу до 30 кв.м.
Також, відповідно до проведеної фахової експертизи, аналіз регуляторного
впливу до вказаного вище проекту регуляторного акта носить формальний
характер, зокрема:
при визначенні проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного
регулювання, не зазначені причини та умови виникнення проблеми, не
проведено обґрунтування неможливості її розв’язання за допомогою ринкових
механізмів або чинних регуляторних актів, не визначено суб’єктів на яких
проблема справляє негативний вплив;
в описі механізму, який пропонується застосувати для розв’язання
проблеми, і відповідних заходів не визначений ступінь ефективності наведених
способів досягнення цілей державного регулювання;
при обґрунтуванні можливості досягнення цілей не проведена оцінка
впливу зовнішніх факторів на дію акта з визначенням та порівнянням
позитивних та негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог
акта; не надана характеристика механізму повної або часткової компенсації

можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта;
при визначенні очікуваних результатів прийняття регуляторного акта,
методом аналізу вигод та витрат не встановлено певний період, не обчислений
розмір кожної вигоди та витрати з використанням статистичних даних, даних
наукових досліджень та опитувань, а також даних, одержаних з інших джерел.
Тому, враховуючи зазначене вище проект рішення Київської міської ради «Про
затвердження Концепції розміщення зупинкових комплексів та павільйонів
очікування на зупинках громадського транспорту в місті Києві» не відповідає
вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» і не може бути рекомендований для
розгляду на пленарному засіданні Київської міської ради.
В обговоренні взяли участь А.Карпенко, М.Гресь, О.Овраменко,
В.Мандрик, Ю.Лимар, Б.Колодій.
В результаті обговорення депутати запропонували повернути проект
рішення Київської міської ради «Про затвердження Концепції розміщення
зупинкових комплексів та павільйонів очікування на зупинках громадського
транспорту в місті Києві» розробнику на доопрацювання.
УХВАЛИЛИ:
1. Повернути проект рішення Київської міської ради «Про затвердження
Концепції розміщення зупинкових комплексів та павільйонів очікування на
зупинках громадського транспорту в місті Києві» розробнику
на
доопрацювання.
2. Підготувати експертний висновок про не відповідність проекту
регуляторного акта «Про затвердження Концепції розміщення зупинкових
комплексів та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту в
місті Києві» вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
ГОЛОСУВАЛИ: За - одноголосно, Проти - немає, Утримались -немає
Питання 2.
СЛУХАЛИ: інформацію голови постійної комісії А.Карпенка щодо надання
відповідей Департаментом міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Департаментом містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та Комісії з питань розміщення тимчасових споруд на звернення
від постійної комісії Київради з питань торгівлі, підприємництва, та
регуляторної політики та депутатів- членів постійної комісії стосовно
розміщення та демонтажу тимчасових споруд, засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля
стаціонарних закладів торгівлі ресторанного господарства на територіі м.
Києва.

Голова постійної комісії ознайомив присутніх з інформацією станом на
28.07.2015 року щодо запитів від постійної комісії Київської міської ради з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики до структурних
підрозділів КМДА
Назва структурного підрозділу КМДА

Надіслано
листів- запитів
структурним
підрозділам
виконавчого
органу вд ПК

Отримано відповідей

1 . Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища

13

0
(звіти в ПК не надавалися)

2.

Департамент містобудування та архітектури

20

18
(крім того надано 2 звіти —
інформація стосовно укладання
договорів щодо пайової участі в
утриманні об'єктів благоустрою
через портал Містобудівного
кадастру станом на 03.12.2014 р. та
звіт про хід виконання рішень
Київради від 04.09.2014 62/62 та
25.12.2014 №745/745 станом на
24.06.2015)

3.

Департамент промисловості та розвитку
підприємництва

57

64
(на всі запити були надані відповіді,
а також звіт про хід виконання
рішень Київради від 04.09.2014 62/62
та 25.12.2014 №745/745 станом на
24.06.2015 )

4.

Комісія 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
Голова комісії Рябікін П.Б.

19
7
(в яких було
( в ПК надано проміжних відповідей)
порушено 28
питань — щодо
розміщення та
демонтажу ТС)

В обговоренні взяли участь А.Карпенко, М.Гресь, О.Овраменко, В.Мандрик,
Ю.Лимар, Б.Колодій, які наголосили, що вони звертаються до виконавчого
органу на підставі звернень підприємців та виборців міста Києва. На сьогодні
Департаментом благоустрою та збереження природного середовища та Комісії 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 не надано
жодної обгрунтованої відповіді на звернення постійної комісії та депутатів
Київради. Постійна комісія та депутати немають можливості надати заявникам
вчасно обгрунтовану відповідь на ці звернення.

ВИСТУПИЛИ:
Горбач О.О. - секретар комісії з питань розміщення тимчасових споруд,
зазначив, що фізично комісія не встигає розглянути всі звернення, оскільки їх
дуже велика кількість.
Лимар Ю.В. - попросила надати їй обгрунтовану відповідь по ТОВ “Ле ФРОГ”,
а також щодо розміщення ТС за адресами вул. Якіра 13/40 та Ромена Ролана,3.
Овраменко О.В. - зауважила, що до цього часу не затверджена комплексна
схема по 3- х районах.
Горбач О.О. - зазначив, що комплексну схему подали в райони в тижневий
термін на погодження. Кількість проплачених пайових внесків = кількості
місць в цій схемі.
Мандрик В.Л. - зазначила, що вона звернулася з запитом про кількість не
врахованих місць в схемі тих підприємців, які проплатили пайову участь. У
відповіді зазначено — 400. Також поцікавилася, що буде з тими підприємцям у
яких закінчуються договори про сплату пайової участі і запропонувала
прийняти рішення про подовження терміну оплати пайової участі до кінця
2015 року.
Карпенко А.Я. - зауважив, що до профільної комісії по торгівлі така схема на
погодження не надавалася і запропонував звернутися до Департаменту
містобудування та архітектури надати комплексну схему на погодження до
постійної комісії Київради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.
Горбач О.О. - комплексну схему
кадастру для ознайомлення.

опублікують на сайті містобудівного

Карпенко А.Я. - зазначив, що постійно порушується Закон України “Про статус
депутатів місцевих рад” і запропонував визнати роботу Департаменту міського
благоустрою та збереження природного середовища та Комісії 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 роботі з
запитами постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики та депутатів Київської міської ради
незадовільною.
Крім того, в результаті обговорення депутати наголосили, що Законом
України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядком розміщення
тимчасових споруд визначено, що тимчасові споруди розміщуються на території
міст на підставі паспорту прив’язки тимчасової споруди у відповідності до
Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд – текстових та графічних

матеріалів, якими визначаються місця розташування ТС з урахуванням вимог та
обмежень.
У проектах Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд на території
Голосіївського, Дарницького, Деснянського, Печерського, Подільського,
Солом'янського та Шевченківського районів м. Києва, які були надані
Департаментом містобудування та архітектури, місця розміщення тимчасових
споруд визначалися виходячи з сплати суб’єктами господарювання пайової участі
та з урахуванням зон та обмежень від виходів з метро, перехресть, зупинок
громадського транспорту та підземних пішохідних переходів. Тобто, ті місця
розміщення тимчасових споруд, які потрапляли у зони обмежень, були винесені на
незначну відстань за межі цих зон.
27.05.2015 року ці проекти Комплексної схеми були направлені на погодження
до відповідних районних у м. Києві державних адміністрацій.
Депутати зазначили, що у наданих проектах Комплексної схеми місця
розміщення тимчасових споруд вже були визначені з врахуванням зон та
обмежень. Проте районні у м. Києві державні адміністрації виключили
близько 400 місць розміщення тимчасових споруд з різних причин, зокрема, у
зв’язку з скаргами громадян.
Члени комісії запропонували вважати, що дана причина не може
застосовуватись з огляду на те, що Комплексна схема розміщення
тимчасових споруд визначає місця, а не конкретні тимчасові споруди, на які
могли раніше надходити скарги.
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 16.06.2015 №585 затверджено Комплексну
схему розміщення тимчасових споруд на території Голосіївського,
Дарницького, Деснянського, Печерського, Подільського, Солом'янського та
Шевченківського районів м. Києва.
УХВАЛИЛИ:
1. Визнати роботу Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища та 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 по роботі з запитами постійної комісії Київської міської ради з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики та депутатів Київської
міської ради на звернення громадян та підприємців м.Києва незадовільною.
2. Рекомендувати Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища та 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 виконати рішення постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики зазначені вище та надати

обгрунтовані відповіді на всі звернення.
3. Рекомендувати 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 прийняти рішення щодо подовження терміну дії укладання
договорів щодо пайової участі до 31 грудня 2015 року.
4. Рекомендувати Київській міській державній адміністрації внести зміни в
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 16.06.2015 №585 “Про затвердження Комплексної
схеми розміщення тимчасових споруд на території Голосіївського,
Дарницького, Деснянського, Печерського, Подільського, Солом'янського та
Шевченківського районів м. Києва” , а саме: врахувати усі тимчасові споруди,
які сплатили пайову участь при визначені місць в комплексній схемі.
5. Рішення постійної комісії
Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики направити Київському міському голові
Кличку В.В. та заступнику Київської міської державної адміністрації Рябікіну П.Б.
для відповідного реагування.
ГОЛОСУВАЛИ: За - одноголосно, Проти - немає, Утримались -немає
Питання 3.
СЛУХАЛИ: інформацію голови Професійної спілки підприємців та найманих
працівників торгівлі, сфери послуг та промисловості “Єдність” В.Гапоненко з
приводу розміщення та демонтажу тимчасових споруд на території м.Києва, їх
функціонування, порушення питань власності підприємців, національного і
місцевого законодавства та питань безпеки мешканців і підприємців .
Доповідач запропонувала:
1. Відновити роботу комісії по врегулюванню питань з демонтажу тимчасових
споруд. До складу цієї комісії залучити депутатів, підприємців та представників
громадських організацій;
2. Встановити законність перевірки продажу спиртного в тимчасових спорудах
Департаментом міського благоустрою та збереження природного середовища,
оскільки вважає, що це відноситься до компетенції Департаменту промисловості
та розвитку підприємництва.
3. Подовжити термін внесення змін і пропозицій до карти розміщення пересувної
торгівлі.
4. В межах компетенції постійної комісії спровокувати процес повернення майна,
яке було демонтовано у підприємців.

В обговоренні взяли участь А.Карпенко, М.Гресь, О.Овраменко, В.Мандрик,
Ю.Лимар, Б. Колодій.
Депутати запропонували підтримати звернення голови Професійної спілки
підприємців та найманих працівників торгівлі, сфери послуг та промисловості
“Єдність” В.Гапоненко.
Члени комісії наголосили, що до компетенції Департаменту міського
благоустрою та збереження природного середовища не входить перевірка
підприємців з приводу асортиментного переліку, продажу спиртними напоями,
режиму роботи, оскільки вважають, що це компетенція Департаменту
промисловості та розвитку підприємництва.
Крім того, зазначили, що місця для розміщення пересувної торгівлі вже
визначені відповідно до розпорядження від 23.07.2015 №731 “Про затвердження
схеми розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в
місті Києві“ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) і Департамент промисловості та розвитку
підприємництва буде проводити торги.
Також доручили заступнику голови постійної комісії М.Гресю
проконтролювати питання щодо прописання процедури повернення
демонтованого майна.
УХВАЛИЛИ:
1. Звернутися до Київського міського голови В. Кличка з проханням відновити
роботу комісії з врегулювання питань по демонтажу тимчасових споруд з
включенням до складу цієї комісії депутатів, підприємців та представників
громадських організацій.
2. Звернутися до Київського міського голови В. Кличка з проханням врегулювати
повноваження Департаментів міського благоустрою та збереження природного
середовища та Департаменту промисловості та розвитку підприємництва в
частині, що стосується перевірки продажу спиртних напоїв в тимчасових
спорудах, режиму роботи та асортиментного переліку товарів.
3. Звернутися до Київського міського голови В. Кличка з проханням дати
доручення Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища прописати процедуру повернення демонтованого майна підприємцям,
які є його власниками.
ГОЛОСУВАЛИ: За - одноголосно, Проти - немає, Утримались -немає
Питання 4.
СЛУХАЛИ: інформацію голови постійної комісії А.Карпенка щодо звернення
ГО “Столичні ініціативи” стосовно внесення змін до рішення Київради від
23.12.2010 №413/5225 “Про деякі питання з упорядкування в м.Києві роздрібної

торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, вином столовим, пивом (крім
безалкогольного) та тютюновими виробами”.
В обговоренні взяли участь А.Карпенко, М.Гресь, О.Овраменко,
В.Мандрик, Ю.Лимар, Б.Колодій. Депутати зазначили, що вони підтримують
це звернення, але його необхідно опрацювати в правовому полі і запропонували
направити до профільного Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва для опрацювання та надання відповідної компетентної
відповіді заявнику та постійній комісії Київради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики.
УХВАЛИЛИ:
1. Доручити Департаменту промисловості та розвитку підприємництва розглянути
звернення ГО “Столичні ініціативи” та надати свої пропозиції щодо внесення змін
до рішення Київської міської ради від 23 грудня 2010 року №413/5225 “Про деякі
питання з упорядкування в м.Києві роздрібної торгівлі алкогольними,
слабоалкогольними напоями, вином столовим, пивом (крім безалкогольного) та
тютюновими виробами”.
ГОЛОСУВАЛИ: За - одноголосно, Проти - немає, Утримались -немає
Питання 5.
СЛУХАЛИ: інформацію голови постійної комісії А. Карпенка щодо звернення
ТОВ “Джерело Смаку” щодо проведення фестивалю морозива та прохолодних
напоїв на Оболонській набережній міста Києва.
В обговоренні взяли участь А.Карпенко, М.Гресь, О.Овраменко, В.Мандрик,
Ю.Лимар, Б.Колодій.
В результаті обговорення депутати запропонували підтримати ініціативу ТОВ
“Джерело Смаку” та направити до Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва для опрацювання та підготовки відповідного розпорядження.
УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати пропозицію ТОВ “Джерело Смаку” та направити звернення до
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва для опрацювання та
підготовки відповідного розпорядження.
ГОЛОСУВАЛИ: За - одноголосно, Проти - немає, Утримались -немає
Питання 6.
СЛУХАЛИ: інформацію голови постійної комісії А.Карпенка щодо питання
стосовно ненадання Державною регуляторною службою України у визначений
Постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 р. №634 “Про
порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення проектів регуляторних
актів, які розробляються органами місцевого самоврядування” строк

пропозицій щодо удосконалення проекту регуляторного акта “Про затвердження
Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі
замовників (інвесторів) у створенні і розвитку соціальної та інженернотранспортної інфраструктури м.Києва”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 р. №634 “Про
порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення проектів регуляторних
актів, які розробляються органами місцевого самоврядування” передбачає, а
саме:
Відповідно до частини другої статті 34 Закону України “Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Кабінет
Міністрів України :
Установив, що:
пропозиції щодо удосконалення проекту регуляторного акта, який
розробляється сільськими, селищними, міськими, районними у містах,
районними та обласними радами і поданий Державній регуляторній
службі (далі-пропозиції), готуються зазначеною Службою на підставі
підготовлених відповідно до вимог, визначених Законом України “Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності” (далі- Закон), експертного висновку відповідальної постійної
комісії, утвореної відповідною радою, щодо регуляторного впливу проекту
регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу (у разі його
підготовки);
у разі подання документів у неповному обсязі та/або їх оформлення з
порушенням вимог, визначених Законом, Державна регуляторна служба не
пізніше наступного робочого дня з дня їх одержання повідомляє про відмову
в підготовці пропозицій з обгрунтуванням причин такої відмови та
посиланням на відповідні нормативно-правові акти;
Державна регуляторна служба проводить аналіз поданих документів на
відповідність вимогам статті 4 Закону та готує пропозиції з
обгрунтованими зауваженнями та висновками (у разі їх наявності);
строк підготовки пропозицій не може бути більш як 20 робочих днів з дня
одержання відповідних документів.
Голова комісії зазначив, що постійна комісія Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики на своєму засіданні
постійної комісії 10 травня 2015 року (протокол №10) підтримала проект
рішення Київської міської ради “Про затвердження Порядку залучення,
розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників (інвесторів)
у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури
м.Києва” і підготувала позитивний експертний висновок про відповідність

проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», який разом
з цим проектом та аналізом регуляторного впливу направила 14.05.2015р. вих.
№08/286-113 до Державної регуляторної служби України (вх.№4876 від
20.05.2015 р.- дані канцелярії) для підготовки у встановленому Кабінетом
Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту
регуляторного акта “Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і
використання коштів пайової участі замовників (інвесторів) у створенні і розвитку
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м.Києва”
Станом на сьогоднішній день, 29.07.2015 року, жодних пропозицій щодо
удосконалення
проекту регуляторного акта “Про затвердження Порядку
залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників
(інвесторів) у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м.Києва” від Державної регуляторної служби України в постійну
комісію не надходило.
В обговоренні взяли участь А.Карпенко, М.Гресь, О.Овраменко,
В.Мандрик, Ю.Лимар, Б.Колодій.
В результаті обговорення члени комісії запропонували, враховуючи
зазначене вище, а також те, що строк надання в постійну комісію
Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики пропозицій Державної регуляторної служби України щодо
удосконалення проекту регуляторного акта “Про затвердження Порядку
залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників
(інвесторів) у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м.Києва” закінчився ще 10 червня 2015 року вважати, що
пропозиції до цього проекту рішення відсутні та направити відповідні
висновки до профільної постійної комісії Київської міської ради з питань
бюджету та соціально-економічного розвитку.
УХВАЛИЛИ:
1. Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 р.
№634 “Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення проектів
регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування”
вважати, що пропозиції Державної регуляторної служби України щодо
удосконалення проекту регуляторного акта “Про затвердження Порядку
залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників
(інвесторів) у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м.Києва” відсутні.
2. Направити висновок постійної комісії Київради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики до профільної постійної комісії
Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку
для врахування.
ГОЛОСУВАЛИ: За - одноголосно, Проти - немає, Утримались -немає

Питання 7.
СЛУХАЛИ: інформацію голови профспілки “Єдність” В.Гапоненко стосовно
звернення до них підприємця ФОП Слєпченка О.С..
Як зазначила доповідач, ФОП Слєпченко О.С. перебуває в медичному закладі
на лікуванні. Він є власником трьох ТС, що розміщені за адресою: вул.Ревуцького,
11-Г (три поруч розташовані), функціонують з 2004 року. Підприємець спробував
самостійно оформити заявки на укладання Договору на сплату пайової участі і
допустив формальні помилки (не зміг справитися з системою електронного
порталу), в результаті чого отримав Договір виключно на одну тимчасову споруду
(заявка 5848). По заявці 5849 отримав відмову, третю заявку він не встиг оформити
через стан здоров’я, оскільки потрапив до лікарні. Ці ТС — єдине джерело його
прибутку.
Голова профспілки “Єдність” попросила підтримати прохання Слєпченка О.С.,
внести його на розгляд 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 та просити Департамент міського благоустрою і
збереження природного середовища тимчасово утриматися від демонтажу даних
споруд до моменту розгляду питання в Комісії.
В обговоренні взяли участь А.Карпенко, М.Гресь, О.Овраменко, В.Мандрик,
Ю.Лимар, Б.Колодій, які запропонувала підтримати прохання В.Гапоненко.
УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати звернення голови профспілки “Єдність” В.Гапоненко.
2. Направити звернення голови профспілки “Єдність” В.Гапоненко на розгляд
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 для
вирішення питання по суті.
3. Звернутися до Департаменту міського благоустрою і збереження природного
середовища з проханням тимчасово утриматися від демонтажу ТС, що розміщені
за адресою: вул.Ревуцького, 11-Г (три поруч розташовані) до моменту розгляду
порушеного питання в 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.

ГОЛОСУВАЛИ: За - одноголосно, Проти - немає, Утримались -немає

Голова постійної комісії

А.Карпенко

Секретар постійної комісії

О.Овраменко

