
 

 

 

 

 

ДЕПУТАТ 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ IX СКЛИКАННЯ 

 

«15» лютого 2022 р.                                                                     №08/279/09/196-87 

 

                        Київська міська рада 

 

 

Відповідно до статті 34 Регламенту Київської міської ради, затвердженого 

рішенням Київської міської ради від 04.11.2021 №3135/3176, прошу включити до 

порядку денного засідання сесії Київської міської ради, яке відбудеться 

17.02.2022 року, як невідкладний, проєкт рішення «Про звернення Київської 

міської ради до Верховної Ради України з приводу прийняття законопроекту 

№5708-1 «Про право на самозахист та володіння цивільною вогнепальною 

зброєю» (реєстраційний номер секретаріату Київради від 16.12.2021  № 08/231-

4489/ПР). 

Враховуючи підвищену загрозу повномасштабного вторгнення Російської 

Федерації на територію України, виникла нагальна потреба розгляду згаданого 

проєкту рішення, з метою приведення правового поля України у відповідність до 

вимог Конституції України, забезпечення кожному українцеві змоги ефективно 

реалізовувати свої конституційні права, в тому числі право захищати найвищі 

соціальні цінності з допомогою ефективного інструменту, створеного спеціально 

для цієї мети, просимо ухвалити “альтернативний” законопроєкт №5708-1 від 

13.07.2021 “Про право на самозахист та володіння цивільною вогнепальною 

зброєю”.  

Проєкт рішення «Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради 

України з приводу прийняття законопроекту №5708-1 «Про право на самозахист 

та володіння цивільною вогнепальною зброєю» (реєстраційний номер 

секретаріату Київради від 16.12.2021  № 08/231-4489/ПР) оформлено та 

попередньо опрацьовано відповідно до вимог Регламенту Київської міської ради. 

 

 

 

З повагою, 

депутат Київської міської ради                                           Михайло  КОВАЛЬЧУК 



Інформація про електронні підписи (ЕП) 

№ документа 08/3748 Дата реєстрації 16.02.2022  
Документ зареєстровано у картотеці: Вхідна  
Вид документа:  Депутатське звернення  
Стислий зміст: 

Щодо невідкладності  проєкту рішення «Про звернення Київської міської ради до 
Верховної Ради України з приводу прийняття законопроекту №5708-1 «Про право на 
самозахист та володіння цивільною вогнепальною зброєю» (реєстраційний номер 
секретаріату Київради від 16.12.2021  № 08/231-4489/ПР) 

 

  
Кількість файлів: 2 Кількість ЕП: 2  
 

 

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД ІТС ЄІПК 
  

  
  

  

Київська міська рада 
16.02.2022 № 08/3748 

 

Перелік електронних підписів 

ПІБ Дати і час нанесення ЕП Погодження 
Час останнього 
нанесення ЕП 

Бондаренко 
Володимир 
Володимирович 
Кількість ЕП: 1 
 

 16.02.2022 09:03:55  ;  16.02.2022 09:03:48 
Розглянув; 
 

16.02.2022 09:03:55 
 
 

 
 

КОВАЛЬЧУК 
МИХАЙЛО 
МИКОЛАЙОВИЧ 
Кількість ЕП: 1 
 

 15.02.2022 17:27:27  ;  
 

15.02.2022 17:27:27 
 
 

 
 

 


