КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІІ СКЛИКАННЯ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 к. 1005

тел.:(044)202-70-29

ПРОТОКОЛ №3
позачергового засідання постійної комісії з питань житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу
м. Київ

15.02.2016 р.

Присутні:
Члени постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та
паливно-енергетичного комплексу:
1. Бондаренко Володимир Дмитрович
2. Ноздря Вадим Ігорович
3. Дегтярьова Лариса Вікторівна
4. Кутняк Святослав Вікторович
5. Тесленко Павло Петрович
6. Костюшко Олег Петрович
7. Богатов Костянтин Володимирович
8. Гордон Дмитро Ілліч
9. Грушко Віктор Валентинович
10.Гуманенко Валерій Леонідович
11.Манойленко Наталія Вікторівна
12.Онуфрійчук Вадим Михайлович
Запрошені:
Депутат Київради
Задерейко А.І.;

– голова ПК
– перший заступник голови ПК
– заступник голови ПК
– заступник голови ПК
– заступник голови ПК
– секретар ПК

Заступник голови КМДА
Пантелеєв П.О.;
Директор Департаменту житлово - комунальної інфраструктури
Новицький Д.Ю.;
Заступник директора Департаменту фінансів
Мороз О.С;
Заступник технічного директора АТ «Київенерго»
Чулков С.Ю.;
Начальник департаменту управління майном АТ «Київенерго»
Фарисей Р.С.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про прийняття
“Комплексної цільової програми підвищення
енергоефективності та розвитку ЖКІ для м. Києва на 2016-2020 роки”.
2. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про перше питання порядку
денного.
ВИСТУПИЛИ: Пантелеєв П.О., Новицький Д.Ю., Ноздря В.І., Грушко В.В.,
Манойленко Н.В., Тесленко П.П., Костюшко О.П., Мороз О.С., Богатов К.В.
ВИРІШИЛИ:
1. запропонувати директору Департаменту ЖКІ Новицькому Д.Ю. у термін до
01.04.2016 р. підготувати та надати на розгляд постійної комісії проект
Положення про співфінансування робіт по проведенню капітальних ремонтів та
облаштуванню дитячих та спортивних майданчиків; у термін до 01.07.2016 р.
підготувати та надати на розгляд постійної комісії проект Положення про
співфінансування робіт по заміні ліфтів у житлових будинках;
2. подовжити термін роботи Робочої групи щодо удосконалення “Комплексної
цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку ЖКІ для м. Києва
на 2016-2020 роки”;
3. Департаменту ЖКІ Новицькому Д.Ю. та голові Робочої групи Ноздрі В.І.
погодити графік подальших заходів, зокрема надання розгорнутої інформації
щодо календарного графіку фінансування за Напрямами та заходами програми
на 2016 рік (5 661 674,70 тис грн);

ГОЛОСУВАЛИ: за –12, проти-0, утр.-0.
4. підтримати проект рішення Київради «Про прийняття “Комплексної цільової
програми підвищення енергоефективності та розвитку ЖКІ для м. Києва на 20162020 роки”» з урахуванням зауважень, які сформульовані за результатами роботи
Робочої групи, а також надійшли від членів постійної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: за –11, проти-0, утр.-1.

2. СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про друге питання порядку
денного.
ВИСТУПИЛИ: Ноздря В.І., Пантелеєв П.О., Манойленко Н.В., Задерейко А.І.,
Тесленко П.П., Грушко В.В., Богатов К.В., Чулков С.Ю., Новицький Д.Ю., Кутняк
С.В., Костюшко О.П., Гуманенко В.Л., Фарисей Р.С.
ВИРІШИЛИ:
1. підтримати проект рішення Київради «Про передачу ПАТ «Київенерго»
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування насосної
станції на перетині вул. Вишняківської та вул. Ревуцького у Дарницькому районі
м. Києва»;
ГОЛОСУВАЛИ: за –11, проти-0, утр.-1.
2. запропонувати директору Департаменту ЖКІ Новицькому Д.Ю. спільно з
представниками Дарницької РДА провести нараду за участю членів постійної
комісії щодо облаштування тимчасового спеціалізованого пункту прийому РПВ
в районі вул. Вишняківської та вул. Ревуцького у Дарницькому районі м. Києва;
3. запропонувати до участі у роботі тимчасової наглядової комісії для здійснення
контролю за цільовим використанням коштів на полігоні ТВП №5 в с. Підгірці
Київської області наступних членів постійної комісії Київради з питань ЖКГ та
ПЕК: Богатов К.В., Костюшко О.П., Ноздря В.І.;
4. запропонувати заступнику голови КМДА Пантелеєву П.О. запросити листом
до участі у роботі тимчасової наглядової комісії для здійснення контролю за
цільовим використанням коштів на полігоні ТВП №5 в с. Підгірці Київської
області представників постійної комісії Київради з питань власності та
Департаменту комунальної власності м. Києва;
5. членам постійної комісії у термін до 07.03.2016 р. надати пропозиції щодо
проекту змін до регламенту Київради; заступнику голови постійної комісії
Тесленку П.П. підготувати проект змін до регламенту Київради та внести його на
розгляд на наступному засіданні постійної комісії;
6. запропонувати заступнику голови КМДА Пантелеєву П.О. опрацювати

звернення від ЖБК «Академічний-8» та ЖБК «Приборист-5» та ознайомити з
результатами опрацювання членів постійної комісії на наступному засіданні
постійної комісії;
7. запропонувати заступнику голови КМДА Пантелеєву П.О. та директору
Департаменту ЖКІ Новицькому Д.Ю. періодично, на засіданнях постійної комісії,
ознайомлювати членів постійної комісії з результатами опрацювання звернень
від фізичних та юридичних осіб, які зверталися до постійної комісії;
8. запровадити в постійній комісії регламент реєстрації та проходження звернень
від фізичних та юридичних осіб;
9. провести 14.03.2016 р. окреме засідання постійної комісії з порядком денним
щодо розгляду проблематики взаємовідносин громади, фізичних та юридичних
осіб з ПАТ «Київенерго»;
10. розглянути на засіданні постійної комісії угоду між КМДА та ПАТ
«Київенерго» та призначити доповідачів з цього питання: заступник голови
КМДА Пантелеєв П.О., директор Департаменту комунальної власності м. Києва
Гудзь А.А., генеральний директор ПАТ «Київенерго» Фоменко О.В.
ГОЛОСУВАЛИ: за –12, проти-0, утр.-0.

Голова постійної комісії

В. Бондаренко

Секретар постійної комісії

О. Костюшко

