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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 к. 1003

тел.:(044) 202-70-38, тел./факс:(044)202-71-05

ПРОТОКОЛ №19
засідання постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я
та соціальної політики від 08.07.2015
Присутні:
Крикунов Ю.В. – голова постійної комісії
Ганноха Б.І. – заступник голови постійної комісії
Головня Р.Г. – секретар постійної комісії
Члени комісії:
Макаренко М.В.
Муха В.В.
Шлапак А.В.
Відсутні:
Гулей Я.Т.
Пабат О.В.
Запрошені:
Донченко Т.М. – заступник директора Департаменту охорони здоров’я
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації);
Кравченко О.О. – начальник відділу з питань майна комунальної
власності Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації;
Богатиренко К.В. – “Профспілка працездатних інвалідів” м. Київ;
Болтівець С.І. – професор, голова бюро ЮНЕСКО “Освіта дорослих
України”;
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Кравченко І.І. – Федерація інвалідів України “ТАМАРИНА”;
Зелінський Я.І. – юрист управління з гендерних питань Департаменту
соціальної політики виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації);
Ємець О.В. – голова Ради дитячої громадської організації “ДСО
“ПЛАЙ”;
Гнатюк Д.М. – помічник депутата Київської міської ради;
Афіндуліді С.І. – голова Спілки інвалідів Авганістану;
Малій Л.В. – помічник депутата Київської міської ради;
Гнатюк Д.М. – помічник депутата Київської міської ради;
Гогмоватий Ю.І – начальник відділу майна комунальної власності
Подільської районної в м. Києві державної адміністрації;
Побережник М.П. – запрошена;
Таланчук П.М. – президент Відкритого міжнародного університету
розвитку людини “УКРАЇНА”;
Губар О.І. – начальник відділу майна комунальної власності
Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації);
Свалій І. – журналіст газети “ХРЕЩАТИК”;
Цалько І. – помічник народного депутата України;
Мосійчук Ю.А. – заступник директора Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації);
Чумакова Н.В. – депутат Київської міської ради;
Надуялов В.В. – віце-президент БФ “Волонтерська гідність”;
Лобас Н.Г. – помічник депутата Київської міської ради;
Юміна О.Д.– прес-секретар депутата Київської міської ради;
Корнієць С.Д.– заступник директора Департаменту комунальної
власності;
Титикало В.С. – помічник депутата Київської міської ради.
Порядок денний
1. Охорона здоров’я
1.1. Розгляд звернення депутата Київради Бондаренка В.Д. від
15.06.2015 №08/279/118-251 щодо децентралізації та реформи системи
охорони здоров’я (Доповідачі: Бондаренко В.Д., Арешкович А.О.);
1.2. Розгляд звернення депутата Київради Братищенка Ю.О. від
30.06.2015 №08/279/010-53 щодо реконструкції квартальної котельні
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санаторію «Перемога» та її теплових мереж у Святошинському районі м.
Києва (Доповідач: Братищенко Ю.О.);
1.3. Різне.
2. Соціальний захист
2.1. Розгляд звернення президента Відкритого міжнародного
університету розвитку людини «Україна» П.Таланчука від 22.06.2015 №1/25204 з пропозиціями щодо створення належних умов для навчання дітейінвалідів, дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених сімей (Доповідач:
Таланчук П.М.);
2.2. Розгляд звернення гр. Пастушенко О.І. щодо надання матеріальної
допомоги на лікування (Доповідач: Пастушенко О.І.);
2.3. Різне.
3. Питання власності
3.1. Розгляд звернення Шевченківської районної в м. Києві державної
адміністрації від 18.05.2015 №109/01/25-3933 щодо погодження надання в
оренду нежитлових приміщень єдиним претендентам на право оренди –
Громадське формування з охорони громадського порядку і державного
кордону «Захист та безпека», за адресою: вул. Мельникова, 18-А (Доповідач:
Гаряга О.О.) (повторно);
3.2. Розгляд звернення постійної комісії Київради з питань власності від
26.05.2015 №08/283-320вих щодо погодження внесення змін до істотних умов
договору оренди в частині зменшення площі орендованих приміщень (БО
«Муніципальна лікарняна каса міста Києва», Харківське шосе, 121, К.3)
(Доповідач: Гудзь А.А.) (повторно);
3.3. Розгляд звернення постійної комісії Київради з питань власності
щодо погодження продовження терміну дії договору оренди нежитлового
приміщення за адресою: вул. Маршала Гречка, 20 літ. А для розміщення БО
«Благодійний фонд ветеранів війни (учасників війни, бойових дій та інвалідів
війни) «Ветеран» (Доповідач: Гудзь А.А.) (повторно);
3.4. Розгляд звернення Святошинської районної в м. Києві державної
адміністрації від 02.06.2015 №107-4043/30 щодо погодження надання в
оренду нежитлових приміщень за адресою: вул. Депутатська, 32 для
розміщення дитячої ГО “Дитяча скаутська організація “Плай” (Доповідач:
Сагайдак І.В.) (повторно);
3.5. Розгляд витягу з протоколу засідання постійної комісії Київради з
питань власності №35 від 02.06.2015 щодо погодження надання в оренду
нежитлового приміщення за адресою: вул. Галицька, 7 літ. А для розміщення
ГО Подільська районна спілка інвалідів Афганістану м. Києва (Доповідач:
Мондріївський В.М.);
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3.6. Розгляд звернення Шевченківської районної в м. Києві державної
адміністрації від 18.06.2015 №109/01/25-5157 щодо погодження питання
оголошення конкурсу на право оренди нежитлових приміщень на вул.
Ризькій, 1 загальною площею 3,0 кв.м. (Доповідач: Гаряга О.О.);
3.7. Розгляд звернення Шевченківської районної в м. Києві державної
адміністрації від 12.06.2015 №109/01/25-4899 щодо погодження внесення
змін до істотних умов договору оренди нежитлового приміщення в частині
терміну дії та розміру орендної плати (КП «Фармація, вул. Б.Хмельницького,
37) (Доповідач: Гаряга О.О.);
3.8. Розгляд звернення Шевченківської районної в м. Києві державної
адміністрації від 16.06.2015 №109/01/25-4998 щодо погодження надання в
оренду нежитлового приміщення єдиному претенденту на право оренди ТОВ
«Медічі Груп» за адресою: вул. Ольжича, 16 (Доповідач: Гаряга О.О.);
3.9. Розгляд звернення Департаменту комунальної власності від
16.06.2015 №062/07/19-6675 щодо погодження надання в оренду нежитлового
приміщення єдиному претенденту на право оренди ГО «Всеукраїнська
організація захисту прав інвалідів «Надія» за адресою: Бессарабська площа, 2
(Доповідач: Гудзь А.А.);
3.10. Розгляд доручення заступника міського голови-секретаря Київради
О.Резнікова від 25.06.2015 №08/231-1750/ПР щодо розгляду проекту рішення
Київради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17
лютого 2015 року №99/964 «Про передачу до сфери управління Служби
безпеки України майна санаторію-профілакторію «Тетерів» (Доповідач: Гудзь
А.А.);
3.11. Розгляд доручення заступника міського голови-секретаря Київради
О.Резнікова від 23.06.2015 №08/231-1721/ПР щодо розгляду проекту рішення
Київради «Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва»
(Святошинське районне управління Головного управління Міністерства
внутрішніх справ України в місті Києві», вул. Чорнобильська, 13-Б)
(Доповідач: Гудзь А.А.);
3.12. Різне.
4. Розгляд клопотань та кадастрових справ
4.1. Розгляд доручення заступника міського голови-секретаря Київради
О.Резнікова від 18.06.2015 №08/231-1692/ПР щодо розгляду проекту рішення
Київради «Про надання Київському міському психоневрологічному
диспансеру №2 земельної ділянки для експлуатації та обслуговування споруд
диспансеру на вул. Верхній, 4 у Печерському районі м. Києва» (Д-5693)
(Доповідач: Поліщук О.Г.);
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4.2. Розгляд доручення заступника міського голови-секретаря Київради
О.Резнікова від 18.06.2015 №08/231-1691/ПР щодо розгляду проекту рішення
Київради «Про надання Дитячій клінічній лікарні №7 Печерського району м.
Києва земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель та
споруд лікарні на вул. Професора Підвисоцького, 4-Б у Печерському районі м.
Києва (Д-6258) (Доповідач: Поліщук О.Г.);
4.3. Різне.
Розгляд питань
СЛУХАЛИ:
По порядку денному засідання комісії Крикунов Ю.В.:
запропонував прийняти за основу підготовлений порядок денний
засідання постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної
політики.
УХВАЛИЛИ:
Прийняти за основу підготовлений порядок денний засідання постійної
комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 6 (одноголосно)
СЛУХАЛИ:
По наповненню порядку денного та внесення змін до нього:
Головня Р.Г. запропонував включити до порядку денного наступне
питання:
2.3. Розгляд звернення Федерації інвалідів систем спортивної
реабілітації «Тамарина» від 19.06.2015 №06/30 щодо сприяння у наданні
коштів на проведення Фестивалю освітньо-мистецької творчості дорослих
інвалідів «Неспокій серця» та «Тижня освіти дорослих в Україні».
УХВАЛИЛИ:
Прийняти в цілому порядок денний засідання постійної комісії
Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 6 (одноголосно)
1. Охорона здоров’я
СЛУХАЛИ:
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1.1. Розгляд звернення депутата Київради Бондаренка В.Д. від
15.06.2015 №08/279/118-251 щодо децентралізації та реформи системи
охорони здоров’я.
Виступили: Крикунов Ю.В.
УХВАЛИЛИ:
Перенести розгляд звернення депутата Київради Бондаренка В.Д. від
15.06.2015 №08/279/118-251 щодо децентралізації та реформи системи
охорони здоров’я у зв’язку з відсутністю суб’єкту подання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 6 (одноголосно)
СЛУХАЛИ:
1.2. Розгляд звернення депутата Київради Братищенка Ю.О. від
30.06.2015 №08/279/010-53 щодо реконструкції квартальної котельні
санаторію «Перемога» та її теплових мереж у Святошинському районі м.
Києва.
Виступили: Крикунов Ю.В., Грушко В.В., Чумакова Н.В., Макаренко
М.В., Муха В.В., Шлапак А.В., Головня Р.Г., Губар О.І.
УХВАЛИЛИ:
1. Направити звернення депутата Київради Братищенка Ю.О. від
30.06.2015 №08/279/010-53 щодо реконструкції квартальної котельні
санаторію «Перемога» та її теплових мереж у Святошинському районі м.
Києва на розгляд постійної комісії Київради з питань житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу за участю представників
Департаменту
житлово-комунальної
інфраструктури,
Департаменту
будівництва та житлового забезпечення, КП «Спецжитлофонд» та із
залученням представників постійної комісії Київради з питань охорони
здоров’я та соціальної політики.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 6 (одноголосно)
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2. Соціальний захист
СЛУХАЛИ:
2.1. Розгляд звернення президента Відкритого міжнародного
університету розвитку людини «Україна» П.Таланчука від 22.06.2015 №1/25204 з пропозиціями щодо створення належних умов для навчання дітейінвалідів, дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених сімей.
Виступили: Таланчук П.М., Крикунов Ю.В., Макаренко М.В.,
Головня Р.Г.
УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати звернення президента Відкритого міжнародного
університету розвитку людини «Україна» П.Таланчука від 22.06.2015 №1/25204 з пропозиціями щодо створення належних умов для навчання дітейінвалідів, дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених сімей.
2. Створити робочу групу з питань напрацювання пропозицій щодо
участі Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» в
загальноміській цільовій програмі «Турбота. Назустріч киянам» та з питань
соціально-трудової реабілітації учасників АТО.
3. Затвердити склад робочої групи:
- Крикунов Ю.В. – голова постійної комісії, депутат Київради;
- Головня Р.Г. – секретар постійної комісії, депутат Київради;
- Муха В.В. – член постійної комісії, депутат Київради;
- представник Департаменту соціальної політики;
- представник Департаменту освіти і науки, молоді та спорту;
- представник Відкритого міжнародного університету розвитку людини
«Україна».
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 6 (одноголосно)
СЛУХАЛИ:
2.2. Розгляд звернення гр. Пастушенко О.І. щодо надання матеріальної
допомоги на лікування.
Виступили: Крикунов Ю.В.
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УХВАЛИЛИ:
Надати протокольні доручення Департаменту охорони здоров’я та
Департаменту соціальної політики розглянути в установленому порядку
звернення гр. Пастушенко О.І. щодо надання матеріальної допомоги на
лікування та вирішити питання відповідно до чинного законодавства.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 6 (одноголосно)
СЛУХАЛИ:
2.3. Розгляд звернення Федерації інвалідів систем спортивної
реабілітації «Тамарина» від 19.06.2015 №06/30 щодо сприяння у наданні
коштів на проведення Фестивалю освітньо-мистецької творчості дорослих
інвалідів «Неспокій серця» та «Тижня освіти дорослих в Україні».
Виступили: Кравченко І.І., Болтівець С.І., Крикунов Ю.В., Головня
Р.Г., Муха В.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Взяти до відома звернення Федерації інвалідів систем спортивної
реабілітації «Тамарина» від 19.06.2015 №06/30 щодо сприяння у наданні
коштів на проведення Фестивалю освітньо-мистецької творчості дорослих
інвалідів «Неспокій серця» та «Тижня освіти дорослих в Україні».
2. Направити вищевказане звернення до Департаменту соціальної
політики для опрацювання в установленому порядку та надання своїх
висновків та пропозицій до постійної комісії, з метою повторного розгляду.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 5 (п’ять); «Не голосували» - 1(один)
3. Питання власності
СЛУХАЛИ:
3.1. Розгляд звернення Шевченківської районної в м. Києві державної
адміністрації від 18.05.2015 №109/01/25-3933 щодо погодження надання в
оренду нежитлових приміщень єдиним претендентам на право оренди –
Громадське формування з охорони громадського порядку і державного
кордону «Захист та безпека», за адресою: вул. Мельникова, 18-А.
Виступили: Головня Р.Г., Тригубенко Н.П., Крикунов Ю.В.
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УХВАЛИЛИ:
Відхилити звернення Шевченківської районної в м. Києві державної
адміністрації від 18.05.2015 №109/01/25-3933 щодо погодження надання в
оренду нежитлових приміщень єдиним претендентам на право оренди –
Громадське формування з охорони громадського порядку і державного
кордону «Захист та безпека», за адресою: вул. Мельникова, 18-А, у зв’язку з
тим що статус організації не класифікується як громадська організація і як
наслідок дане формування не має право на отримання пільгової оренди
приміщення.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 6 (одноголосно)
СЛУХАЛИ:
3.2. Розгляд звернення постійної комісії Київради з питань власності
від 26.05.2015 №08/283-320вих щодо погодження внесення змін до істотних
умов договору оренди в частині зменшення площі орендованих приміщень
(БО «Муніципальна лікарняна каса міста Києва», Харківське шосе, 121, К.3).
Виступили: Крикунов Ю.В., Губар О.І.
УХВАЛИЛИ:
Підтримати звернення постійної комісії Київради з питань власності
від 26.05.2015 №08/283-320вих щодо погодження внесення змін до істотних
умов договору оренди в частині зменшення площі орендованих приміщень
(БО «Муніципальна лікарняна каса міста Києва», Харківське шосе, 121, К.3).
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 6 (одноголосно)
СЛУХАЛИ:
3.3. Розгляд звернення постійної комісії Київради з питань власності
щодо погодження продовження терміну дії договору оренди нежитлового
приміщення за адресою: вул. Маршала Гречка, 20 літ. А для розміщення БО
«Благодійний фонд ветеранів війни (учасників війни, бойових дій та інвалідів
війни) «Ветеран».
Виступили: Головня Р.Г., Крикунов Ю.В.
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УХВАЛИЛИ:
Перенести розгляд звернення постійної комісії Київради з питань
власності щодо погодження продовження терміну дії договору оренди
нежитлового приміщення за адресою: вул. Маршала Гречка, 20 літ. А для
розміщення БО «Благодійний фонд ветеранів війни (учасників війни,
бойових дій та інвалідів війни) «Ветеран», у зв’язку з відсутністю контакту з
даною організацією.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 6 (одноголосно)
СЛУХАЛИ:
3.4. Розгляд звернення Святошинської районної в м. Києві державної
адміністрації від 02.06.2015 №107-4043/30 щодо погодження надання в
оренду нежитлових приміщень за адресою: вул. Депутатська, 32 для
розміщення дитячої ГО «Дитяча скаутська організація «Плай».
Виступили: Головня Р.Г., Крикунов Ю.В.
УХВАЛИЛИ:
Підтримати звернення Святошинської районної в м. Києві державної
адміністрації від 02.06.2015 №107-4043/30 щодо надання в оренду
нежитлових приміщень за адресою: вул. Депутатська, 32 для розміщення
дитячої ГО «Дитяча скаутська організація «Плай».
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 6 (одноголосно)
СЛУХАЛИ:
3.5. Розгляд витягу з протоколу засідання постійної комісії Київради з
питань власності №35 від 02.06.2015 щодо погодження надання в оренду
нежитлового приміщення за адресою: вул. Галицька, 7 літ. А для розміщення
ГО Подільська районна спілка інвалідів Афганістану м. Києва.
Виступили: Крикунов Ю.В.
УХВАЛИЛИ:
Погодити надання в оренду нежитлового приміщення за адресою: вул.
Галицька, 7 літ. А для розміщення ГО Подільська районна спілка інвалідів
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Афганістану м. Києва, витяг з протоколу засідання постійної комісії
Київради з питань власності №35 від 02.06.2015.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 6 (одноголосно)
СЛУХАЛИ:
3.6. Розгляд звернення Шевченківської районної в м. Києві державної
адміністрації від 18.06.2015 №109/01/25-5157 щодо погодження питання
оголошення конкурсу на право оренди нежитлових приміщень на вул.
Ризькій, 1 загальною площею 3,0 кв.м.
Виступили: Головня Р.Г., Крикунов Ю.В., Губар О.І.
УХВАЛИЛИ:
Підтримати звернення Шевченківської районної в м. Києві державної
адміністрації від 18.06.2015 №109/01/25-5157 щодо погодження питання
оголошення конкурсу на право оренди нежитлових приміщень на вул.
Ризькій, 1 загальною площею 3,0 кв.м.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 6 (одноголосно)
СЛУХАЛИ:
3.7. Розгляд звернення Шевченківської районної в м. Києві державної
адміністрації від 12.06.2015 №109/01/25-4899 щодо погодження внесення
змін до істотних умов договору оренди нежитлового приміщення в частині
терміну дії та розміру орендної плати (КП «Фармація, вул. Б.Хмельницького,
37).
Виступили: Крикунов Ю.В., Губарь О.І.
УХВАЛИЛИ:
Підтримати звернення Шевченківської районної в м. Києві державної
адміністрації від 12.06.2015 №109/01/25-4899 щодо внесення змін до істотних
умов договору оренди нежитлового приміщення в частині терміну дії та
розміру орендної плати (КП «Фармація, вул. Б.Хмельницького, 37).
ГОЛОСУВАЛИ:
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«ЗА» - 6 (одноголосно)
СЛУХАЛИ:
3.8. Розгляд звернення Шевченківської районної в м. Києві державної
адміністрації від 16.06.2015 №109/01/25-4998 щодо погодження надання в
оренду нежитлового приміщення єдиному претенденту на право оренди ТОВ
«Медічі Груп» за адресою: вул. Ольжича, 16.
Виступили: Крикунов Ю.В.
УХВАЛИЛИ:
Перенести розгляд звернення Шевченківської районної в м. Києві
державної адміністрації від 16.06.2015 №109/01/25-4998 щодо погодження
надання в оренду нежитлового приміщення єдиному претенденту на право
оренди ТОВ «Медічі Груп» за адресою: вул. Ольжича, 16, у зв’язку з
необхідністю довивчення даного питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 6 (одноголосно)
СЛУХАЛИ:
3.9. Розгляд звернення Департаменту комунальної власності від
16.06.2015 №062/07/19-6675 щодо погодження надання в оренду
нежитлового приміщення єдиному претенденту на право оренди ГО
«Всеукраїнська організація захисту прав інвалідів «Надія» за адресою:
Бессарабська площа, 2.
Виступили: Крикунов Ю.В., Корнієць С.Д.
УХВАЛИЛИ:
Відхилити звернення Департаменту комунальної власності від
16.06.2015 №062/07/19-6675 щодо погодження надання в оренду
нежитлового приміщення єдиному претенденту на право оренди ГО
«Всеукраїнська організація захисту прав інвалідів «Надія» за адресою:
Бессарабська площа, 2, у зв’язку з тим що на даний момент вищевказана
громадська організація вже орендує інше приміщення.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 6 (одноголосно)
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СЛУХАЛИ:
3.10. Розгляд доручення заступника міського голови-секретаря
Київради О.Резнікова від 25.06.2015 №08/231-1750/ПР щодо розгляду
проекту рішення Київради «Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 17 лютого 2015 року №99/964 «Про передачу до сфери управління
Служби безпеки України майна санаторію-профілакторію «Тетерів».
Виступили: Крикунов Ю.В., Корнієць С.Д., Макаренко М.В.,
Головня Р.Г.
УХВАЛИЛИ:
Підтримати проект рішення Київради «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 17 лютого 2015 року №99/964 «Про передачу до
сфери управління Служби безпеки України майна санаторію-профілакторію
«Тетерів», доручення заступника міського голови-секретаря Київради
О.Резнікова від 25.06.2015 №08/231-1750/ПР.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 5 (п’ять); «Не голосували» - 1 (один)
СЛУХАЛИ:
3.11. Розгляд доручення заступника міського голови-секретаря
Київради О.Резнікова від 23.06.2015 №08/231-1721/ПР щодо розгляду
проекту рішення Київради «Про передачу в оренду без проведення конкурсу
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста
Києва» (Святошинське районне управління Головного управління
Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві», вул. Чорнобильська,
13-Б).
Виступили: Крикунов Ю.В., Губарь О.І.
УХВАЛИЛИ:
Підтримати проект рішення Київради «Про передачу в оренду без
проведення конкурсу нежитлових приміщень комунальної власності
територіальної громади міста Києва» (Святошинське районне управління
Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві»,
вул. Чорнобильська, 13-Б), доручення заступника міського голови-секретаря
Київради О.Резнікова від 23.06.2015 №08/231-1721/ПР.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 6 (одноголосно)

4. Розгляд клопотань та кадастрових справ
СЛУХАЛИ:
4.1. Розгляд доручення заступника міського голови-секретаря Київради
О.Резнікова від 18.06.2015 №08/231-1692/ПР щодо розгляду проекту рішення
Київради «Про надання Київському міському психоневрологічному
диспансеру №2 земельної ділянки для експлуатації та обслуговування споруд
диспансеру на вул. Верхній, 4 у Печерському районі м. Києва» (Д-5693).
Виступили: Крикунов Ю.В., Мосійчук Ю.А., Головня Р.Г., Губарь О.І.
УХВАЛИЛИ:
1. Перенести розгляд проекту рішення Київради «Про надання
Київському міському психоневрологічному диспансеру №2 земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування споруд диспансеру на вул.
Верхній, 4 у Печерському районі м. Києва» (Д-5693), доручення заступника
міського голови-секретаря Київради О.Резнікова від 18.06.2015 №08/2311692/ПР у зв’язку з необхідністю довивчення даного питання.
2. Створити робочу групу щодо вивчення питання надання Київському
міському психоневрологічному диспансеру №2 земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування споруд диспансеру на вул. Верхній, 4 у
Печерському районі м. Києва.
3. Затвердити склад робочої групи:
- Крикунов Ю.В. – голова постійної комісії, депутат Київради;
- Головня Р.Г. – секретар постійної комісії, депутат Київради;
- Шлапак А.В. – член постійної комісії, депутат Київради;
- представник Департаменту охорони здоров’я;
- представник Департаменту земельних ресурсів.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 6 (одноголосно)
СЛУХАЛИ:
4.2. Розгляд доручення заступника міського голови-секретаря Київради
О.Резнікова від 18.06.2015 №08/231-1691/ПР щодо розгляду проекту рішення
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Київради «Про надання Дитячій клінічній лікарні №7 Печерського району м.
Києва земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель та
споруд лікарні на вул. Професора Підвисоцького, 4-Б у Печерському районі
м. Києва» (Д-6258).
Виступили: Крикунов Ю.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Перенести розгляд проекту рішення Київради «Про надання Дитячій
клінічній лікарні №7 Печерського району м. Києва земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування будівель та споруд лікарні на вул. Професора
Підвисоцького, 4-Б у Печерському районі м. Києва» (Д-6258), доручення
заступника міського голови-секретаря Київради О.Резнікова від 18.06.2015
№08/231-1691/ПР у зв’язку з необхідністю довивчення даного питання.
2. Доручити робочій групі, затвердженій п. 4.1. протоколу №19
засідання постійної комісії від 08.07.2015 року опрацювати питання щодо
надання Дитячій клінічній лікарні №7 Печерського району м. Києва
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель та споруд
лікарні на вул. Професора Підвисоцького, 4-Б.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 6 (одноголосно)

Голова комісії

Крикунов Ю.В.

Секретар комісії

Головня Р.Г.
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