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ПРИСУТНІ ДЕПУТАТИ:
Кириченко О.М.
Овраменко О.В.
Колодій Б.В.
Кузик П.М
Муха В.В.
Лимар Ю.В.
Супруненко О.І.
Окопний О.Ю.

-

заступник голови постійної комісії, головуючий;
секретар комісії;
член постійної комісії;
член постійної комісії.
член постійної комісії;
член постійної комісії.
член постійної комісії;
член постійної комісії;

ВІДСУТНІ ДЕПУТАТИ:
Карпенко А.Я.
ПРИСУТНІ:
Черниш С.С.
Антонюк В.М.

-

голова комісії

- головний спеціаліст управління
забезпечення діяльності постійних комісії
Київради;
- заступник начальника відділу забезпечення
діяльності постійних комісії секретаріату
Київради;

ЗАПРОШЕНІ:
1. Р. Андрійко
2. В. Мандрик
3. В. Гончаров
4. Я.Діденко
5. Т. Голобородько
6. С.Гасанов
7. Р.Соболь
8. Б.Владецький
9. В.Шутенко
10. В.Назаренко
11. Кондратюк І.
12. Самаркіна В.
12. А.Рура

- депутат Київради
- депутат Київради
- депутат київради
- депутат Київради
- директор юридичного відділу ТЦ «АШАН»
- директор гіпермаркету «АШАН»;
- ГО «Асоціація «ЦЕНТР»;
- ГО «Асоціація «ЦЕНТР»;
- начальник відділу торгівлі заступник начальника
управління торгівлі Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва ;
- начальник відділу побутових послуг управління
торгівлі Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва ;
- газета «Хрещатик»;
- журнал «Киеввласть»;
- помічник депутата Київради О.Пабата

СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії, головуючого на засіданні, Кириченка
О.М., який вніс пропозицію включити до порядку денного засідання
постійної комісії питання «Про розгляд та надання пропозицій до проекту
рішення Київради «Про внесення доповнень до рішення Київської міської
ради від 03.07.2014 №18/18 «Про затвердження плану діяльності Київської
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на II півріччя 2014
року та I півріччя 2015 року».
УХВАЛИЛИ:
1. Включити до порядку денного засідання постійної комісії питання «Про
розгляд та надання пропозицій до проекту рішення Київради «Про внесення
доповнень до рішення Київської міської ради від 03.07.2014 №18/18 «Про
затвердження плану діяльності Київської міської ради з підготовки проектів
регуляторних актів на II півріччя 2014 року та I півріччя 2015 року».
ГОЛОСУВАЛИ:
За –7 членів комісії, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1 член комісії.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розгляд та надання пропозицій до проекту рішення Київської
міської ради від 15.07.2014 №08\231-115\ПР «Про координацію
інформаційної діяльності та захист інформаційної безпеки держави на
території міста Києва».
Доповідач: Андрійко Р.Ю.

2. Про розгляд та надання пропозицій до проекту рішення Київської
міської ради від 16.07.2014 №08\231-123\ПР «Про затвердження плану
заходів з розвитку сфери послуг у місті Києві на 2014-2018 роки».
Доповідач: Денисюк Л.В.
3. Про розгляд доручення секретаря Київради О.Резнікова від 07.07.2014
№14736 щодо залучення депутатів Київради в проведенні демонтажних робіт
тимчасових споруд в Голосіївському р-ні м. Києва.
4. Про розгляд та надання пропозицій до проекту рішення Київради «Про
внесення доповнень до рішення Київської міської ради від 03.07.2014
№18/18 «Про затвердження плану діяльності Київської міської ради з
підготовки проектів регуляторних актів на II півріччя 2014 року та I
півріччя 2015 року».
Доповідач: Кириченко О.М.
5. Різне .
По питанню1.
СЛУХАЛИ: інформацію заступника голови комісії Кириченка О.М. щодо
проекту рішення Київської міської ради від 15.07.2014 №08\231-115\ПР «Про
координацію інформаційної діяльності та захист інформаційної безпеки
держави на території міста Києва».
ВИСТУПИЛИ:
Андрійко Р.- депутат Київради, автор проекту рішення, який наголосив, що в
умовах військових дій Росії проти України, Київська міська державна
адміністрація має провести ряд заходів з метою інформаційної безпеки нашої
держави та території міста Києва, зокрема, шляхом маркування товарів з
Росії, щоб покупці не фінансували терористичну державу. Ми вимагаємо
санкцій зі сторони Європи, а самі ведемо торгові стосунки з Росією,
підкреслив Андрійко.
Муха В.В. – маркування товарів є рекомендаційною нормою чи обов`язковою
і яким чином вона буде здійснюватись? Запропонувала направити проект
рішення на розгляд постійній комісії Київради з питань освіти, науки та
інноваційної політики, а також доопрацювати проект рішення з юристами.
Кузик П.М. маркування повинно бути обов’язкового характеру, а не
рекомендаційного, маркування з написом «Товар Російського походження». А
щодо розміщення на окремих полицях, то можливо рекомендувати. Цінники
виготовляються ретейлерами і це ніяк не позначиться на вартості товарів та
попросив розглянути проект рішення з доповненнями в комісії, а саме: пункт
1.5 викласти в наступній редакції «Запровадити спеціальне помітне
маркування товарів російського виробництва позначкою «Товари з Російської

Федерації» та рекомендувати їх розміщення на окремих полицях у закладах
торгівлі на території міста Києва».
Гончаров В. виразив думку, що розміщення товарів на різних полицях
абсурдне, так як має бути присутнє товарне сусідство та вилучити з проекту
рішення вимогу щодо розміщення товарів російського виробництва на
окремих полицях, а залишити маркування.
Кириченко
О.М.
вніс
пропозицію
добавити
словосполучення
«рекомендувати запровадити», також наголосив, а що буде з російськими
компаніями, які виробляють продукцію на території України? Крім того,
зауважив, що виготовлення і наклеювання штучних маркувань додасть в ціні
на ці товари і тягарем ляже на кошти покупців.
ДіденкоЯ. висловив думку, що запровадження маркування та розміщення
ляже тягарем на наших ретейлерів, які купують та розміщують товар в
магазинах, а також на бізнесменів, при створенні окремих відділів чи
підвідділів в торговельному залі.
Колодій Б.В. за чий рахунок, в разі прийняття рішення, буде здійснено
маркування та розміщення товарів? За рахунок Київської громади чи власні
кошти власників магазинів.
Шутенко В.Л.- начальник відділу торгівлі, заступник начальника
управління торгівлі Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва, наголосила, що незважаючи на патріотичні настрої,
Київська міська рада має приймати зважені рішення, щоб їх потім жоден суд
не міг відмінити, а також чітко зазначити, про що йде мова - маркування чи
покажчики цін. Якщо це покажчики цін, то є затверджений міністерством
зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України наказ від 04.01.97 року №
02 «Про затвердження інструкції про порядок позначення роздрібних цін на
товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та
закладах ресторанного господарства», де чітко написано, що повинно бути
зазначене в цих покажчиках. Зважаючи на зазначене вище, запропонувала,
Рекомендувати закладам торгівлі, саме на Покажчиках цін робити позначки
країни виробника, а також зазначила, що на кожну групу товарів передбачене
своє маркування відповідним наказом та інструкціями на державному рівні.
Голобородько Тетяна подякувала за запрошення та звернула увагу на те, що
друкування цінників не процес одного дня, а саме рішення має чітко
регламентувати, що потрібно, щоб було на товарі та ціннику.
Овраменко О.В. виступила проти розміщення триколора на російських
товарах та товарах додаткового маркування. Необхідно розмістити товари

російського виробництва на окремих полицях з надписом «товари
російського виробництва».
Окопний О.Ю. - запропонував доопрацювати подане рішення.
Мандрик В.- депутат Київради, член постійної комісії Київради з питань
інформаційної політики та реклами, повідомила, що цей проект рішення
розглядався на засіданні комісії і був відправлений розробнику на
доопрацювання, а тому запропонувала розробнику доопрацювати рішення
разом з юридичною службою.
Кириченко О.М. запропонував доповідачу внести правки до проекту
рішення та внести на голосування комісії з правками.
Головуючий виніс на
послідовності, а саме:

голосування

дві

пропозиції

у

наступній

1. Про погодження проекту рішення Київради «Про координацію
інформаційної діяльності та захист інформаційної безпеки держави на
території міста Києва» у вигляді його надходження до постійної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»
- 1 член комісії
«Проти»
- немає
«Утримались»
- 6 членів комісії
Не голосували - 1 член комісії
В результаті проведеного голосування Комісія прийняла наступне
рішення:
УХВАЛИЛИ:
1. Повернути проект рішення Київради «Про координацію інформаційної
діяльності та захист інформаційної безпеки держави на території міста
Києва» розробнику на доопрацювання.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»
- 6 членів комісії
«Проти»
- 1 член комісії
«Утримались»
- немає
Не голосували - 1 член комісії
Питання 2.
СЛУХАЛИ: інформацію заступника голови комісії Кириченка О.М. щодо
проекту рішення Київської міської ради від 16.07.2014 №08\231-123\ПР «Про
затвердження плану заходів з розвитку сфери послуг у місті Києві на
2014-2018 роки».
ВИСТУПИЛИ:

Назаренко В.В., начальник відділу побутових послуг управління торгівлі
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, яка наголосила,
що прийняття цього проекту рішення обумовлено необхідністю забезпечення
населення міста широким спектром високоякісних побутових послуг,
створення нових робочих місць, формування збалансованої мережі об’єктів
побутового обслуговування, впровадження дієвих заходів, спрямованих на
розвиток сфери побуту у місті Києві протягом 2014-2018 років.
ВИСТУПИЛИ:
Кириченко О.М. – запитав у доповідача про кількісний склад працюючих
у відділі побутових послуг, а також, що було зроблено по п.1.8 вказаних в
Плані Заходів, а саме: по вивченню, узагальненню та впровадженню на
об’єктах побуту міста вітчизняного та світового досвіду надання побутових
послуг населенню на основі сучасної техніки та новітніх технологій.
Кузик П.М.- наголосив, що в п.1.1 (Плану Заходів) виконавцями
зазначено районні у місті Києві державні адміністрації. За які кошти та де їх
брати на виконання, оскільки бюджетом такі витрати не передбачені.
Назаренко В.В. – повідомила, що в відділі побутових послуг управління
торгівлі Департаменту промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
працює 5 чоловік і по 1особі в районних управліннях торгівлі.
Щодо впровадження п.1.8, то були проведені міські та районні
конкурси-огляди суб’єктів господарювання сфери побуту на присвоєння
звання «Зразкового» у місті Києві, а також конкурси на присвоєння
професійної майстерності серед фахівців побутового обслуговування міста.
Овраменко О.В. – наголосила, що для погодження цього проекту рішення
необхідно ознайомитися з інформацією про виконання заходів щодо розвитку
сфери побутових послуг у 2009- 2013 роках.
УХВАЛИЛИ:
1. Повернути проект рішення Київради «Про затвердження плану заходів з
розвитку сфери послуг у місті Києві на 2014-2018 роки» на доопрацювання.
2. Розробнику проекту рішення надати в постійну комісію Київради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики звіт про виконання заходів
щодо розвитку сфери побутових послуг у м. Києві на 2009- 2013 роки.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»
- 6 членів комісії
«Проти»
- 1 член комісії
«Утримались» - немає
Не голосували - 1 член комісії
Питання 3.
СЛУХАЛИ: інформацію заступника голови комісії
Кириченка О.М.
стосовно доручення секретаря Київради О.Резнікова від 07.07.2014 №14736
щодо залучення депутатів Київради в проведенні демонтажних робіт
тимчасових споруд в Голосіївському р-ні м. Києва.

ВИСТУПИЛИ:
О.Кириченко, О.Овраменко, В.Муха, О.Окопний, Б.Колодій, П.Кузик.
В результаті обговорення депутати –члени комісії внесли пропозиції
звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища про постійне інформування комісії про процеси демонтажу
МАФів у всіх районах м. Києва. Також запропонували, щоб всі депутати, які
були обрані по мажоритарних округах безпосередньо приймали участь у
проведенні демонтажу, особливо, що стосується їх округів.
Крім того, депутати – члени комісії О.Овраменко, Ю.Лимар, Б.Колодій ще
на минулому засіданні комісії подали свої пропозиції Київському міському
голові щодо включення їх до складу Комісії з питань впорядкування
розміщення та демонтажу тимчасових споруд на території міста Києва.
На підставі вищезазначеного
УХВАЛИЛИ:
1. Департаменту благоустрою та збереження природного середовища
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
надавати в постійну комісію Київради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики інформацію щодо демонтажу тимчасових споруд у
м.Києві, зокрема, біля станцій метрополітену, пішохідних переходів та в
інших заборонених місцях.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»
- 7 членів комісії
«Проти»
- немає
«Утримались» - немає
Не Голосували - 1 член комісії
СЛУХАЛИ: інформацію заступника голови комісії Кириченка О.М. щодо
проекту рішення Київради «Про внесення доповнень до рішення Київської
міської ради від 03.07.2014 №18/18 «Про затвердження плану діяльності
Київської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на II півріччя
2014 року та I півріччя 2015 року».
Головуючий повідомив членів комісії, що в постійну комісію Київради з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики
надійшло
доручення від заступника міського голови - секретаря Київради О.Резнікова
від 29.07.2014 №08/10911 щодо розгляду в установленому порядку звернення
І.Луценка про включення до плану діяльності Київської міської ради з
підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік проекту рішення
Київради «Про скасування рішення Київської міської ради від 24.06.1999
№317/418 «Про визначення порядку організації та проведення у Києві
недержавних масових громадських заходів політичного, культурнопросвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру» із змінами
і доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 24.10.2002
№97/257, від 21.10.2004 №664/2074, від 28.12.2004 №1063/2473, 26.05.2005
№391/2966» та депутата Київради О.Костюшка про включення до плану
діяльності Київської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів
на 2014 рік проекту рішення Київради «Про внесення змін до рішення

Київської міської ради від 30 жовтня 2008 року №582/582 «Про
впорядкування діяльності у сфері поводження з побутовими відходами (крім
токсичних та особливо небезпечних) у м. Києві»
УХВАЛИЛИ:
1. Погодити проект рішення Київради «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 03.07.2014 №18/18 «Про затвердження плану
діяльності Київської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на
II півріччя 2014 року та I півріччя 2015 року» та доповнити додаток до
рішення позиціями 32, 33 згідно з додатком.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»
- 7 членів комісії
«Проти»
- немає
«Утримались» - 1 член комісії
Не Голосували - немає
Заступник голови комісії

О.Кириченко

Секретар комісії

О.Овраменко

