
ЗВІТ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ 

щодо розгляду звернень постійних комісій Київської міської ради, адресованих 

структурним підрозділам та посадовим особам секретаріату Київської міської ради  
(відповідно до системи електронного документообігу «АСКОД») 

№ 

з/п 

Назва постійної 

комісії Київської 

міської ради 

№ 

документа 

Дата 

реєстрації 

Короткий зміст Результат 

розгляду 

1. Постійна комісія 

Київської міської 

ради з питань 

бюджету та 

соціально-

економічного 

розвитку 

08/308 09.01.2019 Щодо включення до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на  

2018-2020 роки будівельних робіт по об’єкту «Будівництво мереж зовнішнього 

освітлення мікрорайону Бортничі» 

Враховано в роботі 

08/1526 24.01.2019 Щодо плану роботи постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку із підготовки та винесення на розгляд пленарних 

засідань сесій Київської міської ради VІІІ скликання проектів рішень Київської 

міської ради на 2019 рік із врахуванням пропозицій виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), який було затверджено на 

засіданні постійної комісії 21.01.2019  

Враховано в роботі 

08/1522 24.01.2019 Звіт про діяльність постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку за 2018 рік 

Враховано в роботі 

08/1941 30.01.2019 Витяг з протоколу № 1/157 від 21.01.2019 п. 19 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку щодо розгляду 

протокольного доручення № 2 пленарного засідання Київської міської ради  

від 02.10.2018 (№ 225-ПД-73 від 10.10.2018) стосовно наявності вільних приміщень 

комунальної власності територіальної громади міста Києва та інформацію щодо 

кількості звернень на право оренди вільних приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва претендентів, діяльність яких спрямована на 

організацію та проведення занять різними видами спорту 

Враховано в роботі 

08/1940 30.01.2019 Витяг з протоколу № 1/157 від 21.01.2019 п. 20 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку щодо розгляду 

протокольного доручення № 9 пленарного засідання Київської міської ради  

від 29.11.2018 (№ 225-ПД-106 від 10.12.2018) стосовно напрацювання постійними 

комісіями Київської міської ради пропозицій щодо розподілу повноважень між 

Київською міською радою, районними в місті Києві радами та районними в місті 

Києві державними адміністраціями 

Враховано в роботі 

08/270/1 04.02.2019 Витяг з протоколу № 1/157 від 21.01.2019 п. 10 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку про розгляд 

Враховано в роботі 



місцевої ініціативи від 27.12.2018 № 08/КО-5554 щодо забезпечення 

загальноосвітніх, дошкільних закладів освіти фізичною охороною та 

відеоспостереженням за рахунок міського бюджету 

08/2430 05.02.2019 Витяг з протоколу № 1/157 від 21.01.2019 п. 19 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку щодо розгляду 

протокольного доручення № 2 пленарного засідання Київської міської ради  

від 02.10.2018 (№ 225-ПД-73 від 10.10.2018) стосовно наявності вільних приміщень 

комунальної власності територіальної громади міста Києва та інформацію щодо 

кількості звернень на право оренди вільних приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва претендентів, діяльність яких спрямована на 

організацію та проведення занять різними видами спорту 

Враховано в роботі 

08/2416 05.02.2019 Витяг з протоколу № 1/157 від 21.01.2019 п. 20 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку щодо розгляду 

протокольного доручення № 9 пленарного засідання Київської міської ради  

від 29.11.2018 (№ 225-ПД-106 від 10.12.2018) стосовно напрацювання постійними 

комісіями Київської міської ради пропозицій щодо розподілу повноважень між 

Київською міською радою, районними в місті Києві радами та районними в місті 

Києві державними адміністраціями 

Враховано в роботі 

08/4544 28.02.2019 Щодо розгляду місцевої ініціативи від 27.12.2018 № 08/КО-5554 щодо забезпечення 

загальноосвітніх, дошкільних закладів освіти фізичною охороною та 

відеоспостереженням за рахунок міського бюджету 

Враховано в роботі 

08/5672 18.03.2019 Щодо вжиття заходів стосовно налагодження роботи пристроїв для охолоджування 

повітря в кабінетах 1022 та 1024 

Забезпечено в 

установленому  

порядку 

08/7771 09.04.2019 Витяг з протоколу № 7/163 від 03.04.2019 п. 17 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку щодо розгляду 

проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської 

міської ради від 18 грудня 2018 року № 459/6510 «Про затвердження міської 

цільової програми «Турбота, Назустріч киянам» на 2019-2021 роки» 

Враховано в роботі 

08/7826 10.04.2019 Витяг з протоколу № 7/163 від 03.04.2019 п. 19 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку щодо розгляду 

проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської 

міської ради від 07 липня 2016 року № 579/579 «Про Регламент Київської міської 

ради» 

Враховано в роботі 

08/11638 24.05.2019 Щодо розгляду місцевої ініціативи від 15.03.2019 № 08/КО-1203 стосовно виділення 

додаткового фінансування з міського бюджету на відновлення скверу 

розташованого на вул. Декабристів, 9-а, проспекті Миколи Бажана, 7-д, 9-д, 9-ж, 

вул. Архітектора Вербицького, 28-а, 28-б, у Дарницькому районі м. Києва 

Враховано в роботі 

08/14699 27.06.2019 Щодо розгляду місцевої ініціативи від 17.04.2019 № 08/КО-1786, оформленої у Враховано в роботі 



вигляді письмової пропозиції щодо надання доручення виконавчому органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснити у строк 

до 31.12.2020 року організаційно-правові заходи щодо будівництва 

загальноосвітньої школи на 1080 учнів, початкової школи на 360 учнів, дитячого 

садочку на 280 учнів та школи мистецтв у 2-му мікрорайоні житлового масиву 

Позняки 

2. Постійна комісія 

Київської міської 

ради з питань 

власності 

08/1312 22.01.2019 Щодо плану роботи постійної комісії Київської міської ради з питань власності із 

підготовки та винесення на розгляд пленарних засідань сесій Київської міської ради  

VІІІ скликання проектів рішень Київської міської ради на 2019 рік, який було 

затверджено на засіданні постійної комісії 27.12.2018 

Враховано в роботі 

08/2231 04.02.2019 Щодо плану роботи постійної комісії Київської міської ради з питань власності із 

підготовки та винесення на розгляд пленарних засідань сесій Київської міської ради  

VІІІ скликання проектів рішень Київської міської ради на 2019 рік із врахуванням 

пропозицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), який було затверджено на засіданні постійної комісії 22.01.2019 

Враховано в роботі 

08/2559 06.02.2019 Щодо виконання протокольного доручення № 4 пленарного засідання Київської 

міської ради від 20.12.2018 (№ 225-ПД-131 від 28.12.2018)  

Враховано в роботі 

08/2697 08.02.2019 Щодо особистого прийому громадян головою постійної комісії Київської міської 

ради з питань власності  

Враховано в роботі 

7859 27.02.2019 Щодо доповнення проекту порядку денного пленарного засідання Київської міської 

ради 28.02.2019 проектом рішення Київської міської ради «Про внесення змін до 

рішення Київської міської ради від 06 грудня 2018 року № 253/6304 «Про внесення 

змін до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280 «Про 

затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва» 

Забезпечено в 

установленому  

порядку 

230/43 05.03.2019 Витяг з протоколу № 5/140 від 12.02.2019 п. 19 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань власності щодо розгляду звернення Голосіївської районної в 

місті Києві державної адміністрації про надання роз’яснення стосовно порядку 

публікацій оголошень про вивчення попиту на оренду майна комунальної власності 

в зв’язку із реорганізацією газети Київської міської ради «Хрещатик» 

№ 08/230-474  

від 20.03.2019 

230/67 05.04.2019 Витяг з протоколу № 13/148 від 26.03.2019 п. 2 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань власності щодо розгляду проекту рішення Київської міської 

ради «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право довгострокової 

пільгової оренди занедбаних пам'яток архітектури та містобудування в місті Києві»  

№ 08/230-622  

від 15.04.2019 

230/70 10.04.2019 Витяг з протоколу № 11/146 від 19.03.2019 п. 5 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань власності про розгляд звернення Департаменту комунальної 

власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) щодо необхідності внесення змін до Методики відповідно 

до рішення Адміністративної колегії Київського обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України про порушення законодавства про 

№ 08/230-620  

від 15.04.2019 



захист економічної конкуренції від 29.01.2019 № 60/2-р/к у справі № 110/60/52-

рп/к.18  

або оскарження цього рішення в судових інстанціях  

08/11609 24.05.2019 Запрошення на засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 

власності, яке відбудеться 28.05.2019 о 10:00 

Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

08/13402 12.06.2019 Витяг з протоколу № 22/157 від 28.05.2019 п. 4 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань власності щодо розгляду проекту рішення Київської міської 

ради  

«Про передачу у безоплатне користування (позичку) Релігійній організації 

«Іудейська релігійна громада «Хабад Любавич» в Голосіївському районі м. Києва» 

нежитлового будинку № 22/1, літ. А на проспекті Голосіївський», поданого в 

порядку місцевої ініціативи  

Враховано в роботі 

08/14427 25.06.2019 Запрошення на засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 

власності, яке відбудеться 25.06.2019 о 10:00 

Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

3. Постійна комісія 

Київради з питань 

дотримання 

законності, 

правопорядку та 

запобігання 

корупції 

08/706 15.01.2019 Запрошення на засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 

дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції, яке відбудеться 

16.01.2019 о 10:30  

Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

08/946 17.01.2019 Звіт про діяльність постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання 

законності, правопорядку та запобігання корупції за 2018 рік 

Враховано в роботі 

08/1677 25.01.2019 Витяг з протоколу № 1/82 від 16.01.2019 п. 3 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції 

щодо розгляду протокольного доручення № 9 пленарного засідання Київської 

міської ради від 29.11.2018 (№ 225-ПД-106 від 10.12.2018) стосовно напрацювання 

постійними комісіями Київської міської ради пропозицій щодо розподілу 

повноважень між Київською міською радою, районними в місті Києві радами та 

районними в місті Києві державними адміністраціями 

Враховано в роботі 

5757 13.02.2019 Витяг з протоколу № 2/83 від 06.02.2019 п. 8 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції 

щодо зняття з порядку денного пленарного засідання сесії Київської міської ради 

проекту рішення Київської міської ради «Про передачу приватному акціонерному 

товариству «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління 

персоналом» земельної ділянки для експлуатації будівлі трансформаторної 

підстанції (ТП-4706) та озеленення прилеглої території на вул. Фрометівській, 18 у 

Голосіївському районі м. Києва»  

№ 08/281-264 вих  

від 27.02.2019 

7687 26.02.2019 Витяг з протоколу № 3/84 від 20.02.2019 п. 9 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції 

щодо зняття з порядку денного пленарного засідання сесії Київської міської ради 

№ 225-КР-815  

від 06.03.2019  



28.02.2019 питання щодо розгляду проектів рішень Київської міської ради «Про 

ініціювання розірвання договору оренди на право тимчасового довгострокового 

користування землею на умовах оренди на вул. Межигірській 56/63 у Подільському 

районі м. Києва від 07.09.1999 року    № 85-5-00031 та звільнення самовільно 

зайнятої земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:85:331:0023» та «Про 

відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІК» 

на вул. Межигірській, 56/63а у Подільському районі м. Києва для будівництва та 

обслуговування об’єктів фізичної культури та спорту К-36476» до завершення 

розгляду постійною комісією Київської міської ради з питань дотримання 

законності, правопорядку та запобігання корупції звернення ТОВ «ДІК» щодо 

можливих порушень та можливого конфлікту інтересів під час їх підготовки  

9863 13.03.2019 Витяг з протоколу № 4/85 від 06.03.2019 п. 4 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції 

щодо виключення з порядку денного пленарного засідання сесії Київської міської 

ради 14.03.2019 питання щодо розгляду проектів рішень Київської міської ради 

«Про ініціювання розірвання договору оренди на право тимчасового 

довгострокового користування землею на умовах оренди на вул. Межигірській 56/63 

у Подільському районі м. Києва від 07.09.1999 року № 85-5-00031 та звільнення 

самовільно зайнятої земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:85:331:0023» 

та «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІК» на  

вул. Межигірській, 56/63а у Подільському районі м. Києва для будівництва та 

обслуговування об’єктів фізичної культури та спорту К-36476» та недопущення їх 

внесення на розгляд будь-якого пленарного засідання сесії Київської міської ради  

№ 225-КР-1053  

від 22.03.2019  

08/1677/1 29.03.2019 Витяг з протоколу № 5/86 від 20.03.2019 п. 3 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції 

щодо виконання протокольного доручення № 9 пленарного засідання Київської 

міської ради від 29.11.2018 (№ 225-ПД-106 від 10.12.2018) стосовно напрацювання 

постійними комісіями Київської міської ради пропозицій щодо розподілу 

повноважень між Київською міською радою, районними в місті Києві радами та 

районними в місті Києві державними адміністраціями та надання рекомендованого 

переліку повноважень районних рад в місті Києві, який був напрацьований робочою 

групою та підтриманий на засіданні постійної комісії 20.03.2019 

Враховано в роботі 

08/3332/1 01.04.2019 Витяг з протоколу № 5/86 від 20.03.2019 п. 4 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції 

щодо прийнятого рішення включити до порядку денного наступного засідання 

постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, 

Враховано в роботі 



правопорядку та запобігання корупції, яке відбудеться 03.04.2019 розгляд листа 

заступника голови Київської міської державної адміністрації Слончака В.В. від 

05.02.2019 № 08/3332 щодо неможливості виконання рішення постійної комісії 

Київської міської ради з питань власності від 22.01.2019  

08/8011 11.04.2019 Витяг з протоколу № 6/87 від 03.04.2019 п. 1 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції 

щодо розгляду листа заступника голови Київської міської державної адміністрації  

Слончака В.В. від 05.02.2019 № 08/3332 щодо неможливості виконання рішення 

постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 22.01.2019 

Враховано в роботі 

08/9305 24.04.2019 Витяг з протоколу № 7/88 від 17.04.2019 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції 

щодо забезпечення постійного розміщення оголошення про пошук представників 

громадськості, які можуть бути включені до складу поліцейської комісії Головного 

управління Національної поліції у м. Києві на офіційному веб-сайті Київської 

міської ради та інформаційних електронних табло на першому поверсі 

адміністративної будівлі по вул. Хрещатик, 36  

Забезпечено в 

установленому  

порядку 

18273 15.05.2019 Витяг з протоколу № 7/88 від 17.04.2019 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції 

щодо забезпечення постійного розміщення оголошення про пошук представників 

громадськості, які можуть бути включені до складу поліцейської комісії Головного 

управління Національної поліції у м. Києві на офіційному веб-сайті Київської 

міської ради та інформаційних електронних табло на першому поверсі 

адміністративної будівлі по вул. Хрещатик, 36  

Забезпечено в 

установленому  

порядку 

08/11750 27.05.2019 Запрошення на засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 

дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції, яке відбудеться 

29.05.2019 о 10:00 

Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

08/14318 24.06.2019 Витяг з протоколу № 9/90 від 12.06.2019 п. 14 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції 

щодо включення до порядку денного наступного засідання постійної комісії 

Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та 

запобігання корупції питання про розгляд щодо законності включення житлового 

масиву Русанівка до проекту будівництва канатної дороги з Поштової площі на 

Труханів острів в м. Києві за зверненням ОСН «Комітет мікрорайону «Русанівка» м. 

Києва»  

Враховано в роботі 

4. Постійна комісія 

Київської міської 

ради з питань 

08/749 15.01.2019 Щодо плану роботи постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної 

політики із підготовки та винесення на розгляд пленарних засідань сесій Київської 

міської ради VІІІ скликання проектів рішень Київської міської ради на 2019 рік, 

який було затверджено на засіданні постійної комісії 19.12.2018 

Враховано в роботі 

08/743 15.01.2019 Витяг з протоколу № 19/72 від 13.12.2018 п. 1 засідання постійної комісії Київської Враховано в роботі 



екологічної 

політики 

міської ради з питань екологічної політики щодо розгляду протокольного доручення 

№ 1 пленарного засідання Київської міської ради від 04.12.2018 (№ 225-ПД-105 від 

07.12.2018) стосовно розгляду проекту рішення Київської міської ради «Про 

затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя 

міста Києва на 2019-2021 роки»  

08/1158 21.01.2019 Звіт про діяльність постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної 

політики за 2018 рік 

Враховано в роботі 

08/4380 27.02.2019 Витяг з протоколу № 2/76 від 13.02.2019 п. 5 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань екологічної політики щодо розгляду протокольного доручення 

№ 5 пленарного засідання Київської міської ради від 18.12.2018 (№ 225-ПД-126 від 

18.12.2018) стосовно опрацювання звернення депутата Гусовського С.М. від 

13.12.2018 № 08/279/08/028-2008 та листа Управління екології та природних 

ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 04.02.2019 № 077-478 

Враховано в роботі 

08/4368 27.02.2019 Витяг з протоколу № 2/76 від 13.02.2019 п. 1 та п. 2 засідання постійної комісії 

Київської міської ради з питань екологічної політики щодо заслуховування звіту 

заступника голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєва П.О. про 

стан виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію електронній петиції № 

2079 (Назавжди заборонити законом: вирубку лісів, парків, знищення скверів та 

унеможливити зменшення зелених зон в м. Києві. Щорічно в нашому місті кількість 

зелених насаджень зменшується порядку 8 %!) та заслуховування звітів заступника 

голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєва П.О. та заступника 

голови Київської міської державної адміністрації Спасибка О.В. про стан реалізації 

електронній петиції № 7488  

(«ТРЕБУЮ срочного решения экологической катастрофы на территории «нижнего 

каскада» Совских прудов!») 

Враховано в роботі 

08/4091 25.02.2019 Щодо проведення семінарських занять з підвищення кваліфікації для працівників 

секретаріату, які забезпечують діяльність постійних комісій Київської міської ради 

Забезпечено в 

установленому  

порядку 

08/4980 06.03.2019 Витяг з протоколу № 3/77 від 27.02.2019 п. 4 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань екологічної політики щодо заслуховування звіту заступника 

голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєва П.О. про стан 

виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію електронній петиції № 376 

(Визнати долину русла річки Либідь зоною екологічного лиха та розпочати 

вживання невідкладних заходів із відновлення екосистеми річки Либідь та 

навколишньої території!) 

Враховано в роботі 

08/5113/1 22.03.2019 Витяг з протоколу № 4/78 від 13.03.2019 п. 4 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань екологічної політики щодо розгляду протокольного доручення 

№ 10 пленарного засідання Київської міської ради від 07.02.2019 (№ 225-ПД-15 від 

Враховано в роботі 



21.02.2019) стосовно незаконної вирубки зелених насаджень на земельній ділянці по 

вул. Квітки Цісик, 34, 36 в Оболонському районі м. Києва 

08/6127 22.03.2019 Витяг з протоколу № 4/78 від 13.03.2019 п. 1 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань екологічної політики щодо заслуховування звіту заступника 

голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєва П.О. про стан 

виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію електронній петиції № 544 (ЗА 

прискорення будівництва нового муніципального притулку у Києві) 

Враховано в роботі 

08/6406 26.03.2019 Щодо оголошення конкурсу на вакантну посаду головного спеціаліста відділу з 

питань екологічної політики, регламенту, правопорядку та запобігання корупції 

управління забезпечення діяльності постійних комісій Київської міської ради 

секретаріату Київської міської ради з 09.04.2019 

Забезпечено в 

установленому  

порядку 

245/1 15.04.2019 Запрошення на засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 

екологічної політики, яке відбудеться 03.04.2019 о 14:00  

Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

08/9767 03.05.2019 Витяг з протоколу № 6/80 від 24.04.2019 п. 1 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань екологічної політики щодо заслуховування звітів заступника 

голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєва П.О. та заступника 

голови Київської міської державної адміністрації Спасибка О.В. про стан виконання 

плану заходів, спрямованих на реалізацію електронної петиції №7430 «Надати 

земельній ділянці на розі Андріївського узвозу та вул. Боричів Тік статусу Арт-

скверу  

ім. соліста Паризької опери, Героя України Василя Сліпака» 

Враховано в роботі 

245/6 22.05.2019 Запрошення на засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 

екологічної політики, яке відбудеться 22.05.2019 о 14:00 

Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

08/12806 05.06.2019 Витяг з протоколу № 7/81 від 22.05.2019 п. 1 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань екологічної політики щодо заслуховування звітів заступника 

голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєва П.О. та заступника 

голови Київської міської державної адміністрації Спасибка О.В. про стан виконання 

плану заходів, спрямованих на реалізацію електронної петиції №713 «Ландшафтний 

природний парк замість забудови південних Осокорків» 

Враховано в роботі 

5. Постійна комісія 

Київської міської 

ради з питань 

житлово-

комунального 

08/1161 21.01.2019 Звіт про діяльність постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-

комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу за 2018 рік 

 

Враховано в роботі 

08/2225 04.02.2019 Щодо погодження кандидатури головного спеціаліста відділу з питань житлово-

комунального господарства, регуляторної політики і підприємництва, транспорту, 

зв’язку та реклами управління забезпечення діяльності постійних комісій Київської 

міської ради секретаріату Київської міської ради Баланюк Т.П. для включення до 

складу делегації депутатів Київської міської ради для відрядження у м. Тель-Авів 

Забезпечено в 

установленому  

порядку 



господарства та 

паливно-

енергетичного 

комплексу 

(Ізраїль) у лютому  

2019 року 

 

08/10781 16.05.2019 Витяг з протоколу № 7/96 від 13.05.2019 п. 3 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-

енергетичного комплексу щодо стану виконання петиції № 4636 «Створення мережі 

громадських вбиралень у  

м. Києві» 

 

Враховано в роботі 

6. Постійна комісія 

Київської міської 

ради з питань 

культури, туризму 

та інформаційної 

політики 

08/254 09.01.2019 Щодо плану роботи постійної комісії Київської міської ради з питань культури, 

туризму та інформаційної політики з підготовки та внесення на розгляд пленарних 

засідань сесій Київської міської ради VІІІ скликання проектів рішень Київської 

міської ради  

на 2019 рік, який було затверджено на засіданні постійної комісії 19.12.2018 

Враховано в роботі 

230/12 28.01.2019 Щодо надання роз’яснень з питання підтриманої ініціативи на звернення 

громадської організації «Форум розвитку громадянського суспільства» щодо 

перейменування вулиці Івана Кудрі на честь американського сенатора Джона 

Маккейна відповідно до вимог чинного законодавства 

№ 08/230-200  

від 11.02.2019 

08/1861 29.01.2019 Звіт про діяльність постійної комісії Київської міської ради з питань культури, 

туризму та інформаційної політики за 2018 рік 

Враховано в роботі 

230/87 14.05.2019 Витяг з протоколу № 4/92 від 27.02.2019 п. 3 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики щодо 

заслуховування (відповідно до пункту 6.5 Положення про порядок подання та 

розгляду електронних петицій) інформації заступника голови Київської міської 

державної адміністрації відповідального за реалізацію плану заходів, спрямованих 

на реалізацію питань, порушених у підтриманій електронній петиції №7430 

(доручення Київського міського голови В. Кличка від 03.05.2018 № 08/КО-2204 (п) 

«Надати земельній ділянці на розі Андріївського узвозу та вул. Боричів Тік статусу 

Арт-скверу ім. соліста Паризької опери, Героя України Василя Сліпака.» (автор: 

Романенко Є. І.) 

Враховано в роботі 

230/120 25.06.2019 Щодо надання порядку денного та матеріалів засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики, яке відбудеться 

27.06.2019 о 10:00 

Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

7. Постійна комісія 

Київської міської 

ради з питань 

містобудування, 

236/8 02.01.2019 Щодо надання інформаційної довідки за результатами розгляду проекту рішення 

Київської міської ради «Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛ ПРОДАКШН ПЛЮС» земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування адміністративно-складських будівель на вул. Сім’ї 

Кульженків, 14 в Оболонському районі м. Києва» 

Враховано в роботі 

230/6 21.01.2019 Для подальшого розгляду матеріали справи Опрацьовано в 



архітектури та 

землекористування 

установленому  

порядку 

08/1332 22.01.2019 Щодо відсутності на засіданні Президії Київської міської ради, яке відбудеться 

21.01.2019 

Враховано в роботі 

08/1465 23.01.2019 Щодо надання плану роботи постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування з підготовки та внесення на 

розгляд пленарних засідань сесій Київської міської ради VІІІ скликання проектів 

рішень Київської міської ради на 2019 рік, який було затверджено на засіданні 

постійної комісії 15.01.2019 

Враховано в роботі 

230/10 28.01.2019 Для подальшого розгляду матеріали справи Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

230/13 28.01.2019 Для подальшого розгляду матеріали справи Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

230/15 30.01.2019 Для подальшого розгляду матеріали справи Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

230/20 31.01.2019 Для подальшого розгляду матеріали справ Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

230/21 31.01.2019 Для подальшого розгляду матеріали справи Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

230/22 01.02.2019 Для подальшого розгляду матеріали справи Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

08/2190 01.02.2019 Щодо прохання ініціювати питання проведення відповідних консультації з 

Міністерством закордонних справ України 

Забезпечено в 

установленому  

порядку 

230/26 08.02.2019 Для подальшого розгляду матеріали справи Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

08/3002 12.02.2019 Щодо розгляду зведеного плану роботи виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) на засіданні постійної комісії Київської 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування із 

підготовки та внесення на розгляд пленарних засідань сесій Київської міської ради 

VІІІ скликання проектів рішень Київської міської ради на 2019 рік  

Враховано в роботі 

230/30 13.02.2019 Для подальшого розгляду матеріали справи Опрацьовано в 



установленому  

порядку 

08/3201 14.02.2019 Звіт про діяльність постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування за 2018 рік 

Враховано в роботі 

230/31 15.02.2019 Для подальшого розгляду матеріали справи Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

230/32 18.02.2019 Для подальшого розгляду матеріали справи Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

08/23036/1-

2018 

21.02.2019 Витяг з протоколу № 1/90 від 15.01.2019 п. 1 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування щодо 

розгляду проекту плану роботи постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування VІІІ скликання на січень - 

грудень 2019 року 

Враховано в роботі 

230/35 22.02.2019 Для подальшого розгляду матеріали справи Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

230/39 25.02.2019 Для подальшого розгляду матеріали справи Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

230/40 28.02.2019 Для подальшого розгляду матеріали справи Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

08/4533 28.02.2019 Витяг з протоколу № 2/91 від 22.01.2019 п. 5 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування про 

розгляд та опрацювання протокольного доручення № 9 пленарного засідання 

Київської міської ради від 29.11.2018 (№ 225-ПД-106 від 10.12.2018) стосовно 

напрацювання пропозицій щодо розподілу повноважень між Київською міською 

радою, районними в місті Києві радами та районними в місті Києві державними 

адміністраціями 

Враховано в роботі 

08/4534 28.02.2019 Витяг з протоколу № 2/91 від 22.01.2019 п. 4 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування щодо 

розгляду зведеного плану роботи виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) із підготовки та винесення на розгляд 

пленарних засідань сесій Київської міської ради VІІІ скликання на 2019 рік проектів 

рішень Київської міської ради  

Враховано в роботі 

230/41 01.03.2019 Для подальшого розгляду матеріали справи Опрацьовано в 

установленому  



порядку 

230/42 04.03.2019 Для подальшого розгляду матеріали справи Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

230/46 06.03.2019 Для подальшого розгляду матеріали справи Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

230/48 11.03.2019 Для подальшого розгляду матеріали справи Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

08/5696 18.03.2019 Витяг з протоколу № 3/92 від 05.02.2019 п. 2 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування щодо 

повторного розгляду зведеного плану роботи виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) із підготовки та винесення на 

розгляд пленарних засідань сесій Київської міської ради VІІІ скликання на 2019 рік 

проектів рішень Київської міської ради  

Враховано в роботі 

230/58 25.03.2019 Для подальшого розгляду матеріали справи Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

230/71 11.04.2019 Для подальшого розгляду матеріали справи Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

230/75 15.04.2019 Для подальшого розгляду матеріали справи Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

230/76 19.04.2019 Для подальшого розгляду матеріали справи Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

230/77 19.04.2019 Для подальшого розгляду матеріали справи Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

08/6028/1 23.04.2019 Щодо повернення до повторного розгляду проекту рішення Київської міської ради 

«Про передачу громадянину Скибі Олександру Сергійовичу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд у провулку Ізяславському, 5 у Солом’янському районі міста 

Києва» та повторного розгляду проекту рішення Київської міської ради «Про 

передачу громадянці Лихвар Ніні Іванівні у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

у провулку Ізяславському, 5 у Солом’янському районі м. Києва» після отримання 

Враховано в роботі 



протоколу засідання робочої групи 

230/88 14.05.2019 Для подальшого розгляду матеріали справи Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

230/96 22.05.2019 Для подальшого розгляду матеріали справи Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

230/99 27.05.2019 Для подальшого розгляду матеріали справи Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

230/108 07.06.2019 Для подальшого розгляду матеріали справи Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

230/113 12.06.2019 Для подальшого розгляду матеріали справи Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

230/114 14.06.2019 Копія звернення Осецької Л.В. № 08/0-2403 від 05.06.2019 та для подальшого 

розгляду матеріали справи 

№ 08/230-1067  

від 20.06.2019  

08/13802 18.06.2019 Щодо розгляду на найближчому засіданні постійної комісії Київської міської ради з 

питань містобудування, архітектури та землекористування проекту рішення (ПР-

20240) "Про відмову у передачі громадянці Курбет Антоніні Дмитрівні у приватну 

власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва на вул. 

Цілинній, 9 у Голосіївському районі міста Києва" з урахуванням інформації, 

викладеної у зверненні громадянки Курбет А.Д. від 27.05.2019 

Враховано в роботі 

230/119 25.06.2019 Для подальшого розгляду матеріали справи Забезпечено в 

установленому  

порядку 

08/11816/1 27.06.2019 Витяг з протоколу № 10/99 від 11.06.2019 п. 6 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування щодо 

розгляду місцевої ініціативи № 08/КО-2245 від 24.05.2019 «Щодо розширення 

мережі закладів освіти Дарницького району міста Києва» 

Враховано в роботі 

08/9659/1 27.06.2019 Витяг з протоколу № 10/99 від 11.06.2019 п. 5 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування щодо 

розгляду місцевої ініціативи № 08/КО-1786 від 17.04.2019 «Щодо надання 

доручення виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) здійснити у строк до 31.12.2020 року організаційно-правові заходи 

щодо будівництва загальноосвітньої школи на 1080 учнів, початкової школи на 360 

учнів, дитячого садочку на 280 учнів та школи мистецтв у 2-му мікрорайоні 

житлового масиву Позняки» 

Враховано в роботі 



08/2849/1-

2018 

27.06.2019 Витяг з протоколу № 10/99 від 11.06.2019 п. 3 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування щодо 

повторного розгляду місцевої ініціативи № 08/КО-632 від 07.02.2018 щодо 

збереження зеленої зони парку «Крістерова гірка» між провулком Бестужева, 

вулицею Красицького, вулицею Вишгородською та вулицею Осиповського 

Враховано в роботі 

08/12213/1 27.06.2019 Щодо розгляду конфліктної ситуації, яка виникла у зв’язку з відведенням земельних 

ділянок на території мікрорайону Чапаєвка у Голосіївському районі м. Києва 

Враховано в роботі 

08/12201/1 27.06.2019 Щодо розгляду звітів заступників голови Київської міської державної адміністрації 

про стан виконання планів заходів, спрямованих на реалізацію порушених питань в 

електронних петиціях №№ 713, 1749, 6972, 7488, 7218 

Враховано в роботі 

8. Постійна комісія 

Київської міської 

ради з питань 

місцевого 

самоврядування, 

регіональних та 

міжнародних 

зв’язків 

08/168 08.01.2019 Щодо розгляду листа від 11.12.2018 № 04-14/11-2653 комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної ради 

України стосовно рішення Київської міської ради від 27.09.2018 № 1524/5588 «Про 

звернення до Верховної Ради України щодо зміни меж міста Києва» 

Враховано в роботі 

08/1576 24.01.2019 Щодо плану роботи постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого 

самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків із підготовки та винесення на 

розгляд пленарних засідань сесій Київської міської ради VІІІ скликання проектів 

рішень Київської міської ради на 2019 рік, який було затверджено на засіданні 

постійної комісії 17.01.2019 

Враховано в роботі 

08/2775 11.02.2019 Звіт про діяльність постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого 

самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків за 2018 рік 

Враховано в роботі 

10037 14.03.2019 Щодо розгляду можливості виділення для роботи постійної комісії Київської міської 

ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків 

додаткового приміщення 

№ 225-СК-1036  

від 21.03.2019  

10239 15.03.2019 Витяг з протоколу № 2 від 06.03.2019 п. 11 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних 

зв’язків щодо розгляду протокольного доручення № 9 пленарного засідання 

Київської міської ради  

від 29.11.2018 (№ 225-ПД-106 від 10.12.2018) стосовно напрацювання пропозицій 

щодо розподілу повноважень між Київською міською радою, районними в місті 

Києві радами та районними в місті Києві державними адміністраціями 

Враховано в роботі 

10401 18.03.2019 Щодо розгляду звернення депутата Київської міської ради С. Гусовського від 

15.02.2019 № 08/279/08/028-2094 про розгляд проекту рішення Київської міської 

ради "Про перейменування вулиці в Оболонському районі міста Києва" та 

включення до порядку денного чергового пленарного засідання Київської міської 

ради 

№225-КР-1151  

від 29.03.2019  

08/6323 25.03.2019 Щодо розгляду звернення депутата Київської міської ради Сиротюка Ю.М. та інших 

членів депутатської фракції «Всеукраїнське об’єднання «Свобода» від 07.03.2019  

№ 08/279/08/060-588 про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

№ 08/290-62  

від 03.04.2019  



перейменування бульвару у Печерському районі міста Києва» 

17506 08.05.2019 Запрошення на засідання постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого 

самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків 10.05.2019 о 10:00  

Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

08/10239 08.05.2019 Запрошення на засідання постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого 

самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків 10.05.2019 о 10:00 

Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

17858 13.05.2019 Щодо розгляду звернення директора Департаменту суспільних комунікацій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) стосовно можливості розширення повноважень органів 

самоорганізації населення та надання роз'яснення щодо правових підстав та 

доцільності надання додаткових повноважень органам самоорганізації населення 

№ 08/230-927  

від 28.05.2019 

19756 27.05.2019 Щодо розгляду звернення директора Департаменту суспільних комунікацій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) Р. Лелюка щодо державної реєстрації комунальних підприємств, що 

засновані органами самоорганізації населення м. Києва та надання роз'яснення з 

приводу правомірності заснування органами самоорганізації населення комунальних 

підприємств 

№ 08/230-1027  

від 10.06.2019 

19760 27.05.2019 Щодо розгляду звернення депутата Київської міської ради Гуманенка В.Л. від 

04.03.2019 № 08/279/08/161-309 та прохання надати роз'яснення стосовно правових 

підстав та доцільності передачі органу самоорганізації населення «Комітет 

мікрорайону «Биківня» делегованих повноважень Київської міської ради, які 

визначені Законом України «Про поховання та похоронну справу», з одночасною 

передачею в оперативне управління Биківнянського кладовища, коштів, 

матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення отриманих 

додаткових повноважень 

№ 08/230-1044  

від 12.06.2019 

08/11802 27.05.2019 Щодо підготовки проекту відповіді на депутатське звернення депутата Київської 

міської ради Н. Манойленко 

Враховано в роботі 

9. Постійна комісія 

Київської міської 

ради з питань 

освіти, науки, 

сім’ї, молоді та 

спорту 

08/1258 22.01.2019 Звіт про діяльність постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, 

сім’ї, молоді та спорту за 2018 рік 

Враховано в роботі 

08/1266 22.01.2019 Щодо графіку особистого прийому громадян головою постійної комісії Київської 

міської ради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту 

Враховано в роботі 

08/270/2 04.02.2019 Витяг з протоколу № 1/80 від 24.01.2019 п. 44 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту щодо розгляду місцевої 

ініціативи стосовно забезпечення загальноосвітніх, дошкільних закладів освіти 

фізичною охороною та відеоспостереженням за рахунок міського бюджету 

Враховано в роботі 

08/4478 28.02.2019 Щодо врахування пріоритетності питань з оформлення земельних ділянок під 

закладами освіти при формуванні порядку денного пленарного засідання сесії 

Київської міської ради 

Враховано в роботі 



13496 05.04.2019 При формуванні порядку денного наступних пленарних засідань сесії Київської 

міської ради включати позачергово питання, що стосуються оформлення земельних 

ділянок під закладами освіти, або за можливості організувати окреме пленарне 

засідання сесії Київської міської ради з метою розгляду виключно вищезазначених 

питань 

Враховано в роботі 

10. Постійна комісія 

Київської міської 

ради з питань 

охорони здоров’я 

та соціального 

захисту 

08/1927 30.01.2019 Звіт про діяльність постійної комісії Київської міської ради з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту за 2018 рік 

Враховано в роботі 

08/1923 30.01.2019 Щодо графіку особистого прийому громадян головою постійної комісії Київської 

міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту 

Враховано в роботі 

08/2213 04.02.2019 Щодо виготовлення дублікату картки для голосування у зв’язку з втратою 

попередньої 

Забезпечено в 

установленому  

порядку 

10871 20.03.2019 Щодо звернення Київської міської клінічної лікарні № 4 стосовно внесення на 

розгляд найближчої сесії Київської міської ради проекту про внесення змін до 

рішення від 19.07.2005 № 806/3381 «Про затвердження програми розвитку зеленої 

зони м. Києва до 2010 року», а саме: земельну ділянку за адресою: вул. 

Солом'янська, 17, що внесена до пункту 2.1 - території загального користування 

віднести до пункту 2.2 - території обмеженого користування 

Враховано в роботі 

08/7409 05.04.2019 Щодо виготовлення перепустки для в’їзду/виїзду транспортного засобу  № 225-СК-1598  

від 17.04.2019  

225-

КР/10937 

17.05.2019 Запрошення на засідання постійної комісії Київської міської ради з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту 20.05.2019 об 11:00 

Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

08/11903 28.05.2019 Запрошення на засідання постійної комісії Київської міської ради з питань охорони 

здоров'я та соціального захисту 29.05.2019 об 11:00 

Опрацьовано в 

установленому  

порядку 

11. Постійна комісія 

Київської міської 

ради з питань 

регламенту та 

депутатської етики 

496 04.01.2019 Витяг з протоколу № 16/68 від 26.12.2018 п. 2 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань регламенту та депутатської етики щодо розгляду 

депутатського звернення депутата Київської міської ради Шлапак А.В. стосовно 

можливого порушення Регламенту Київської міської ради 

Враховано в роботі 

08/211 08.01.2019 Витяг з протоколу № 16/68 від 26.12.2018 п. 13 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань регламенту та депутатської етики щодо розгляду 

протокольного доручення № 7 пленарного засідання Київської міської ради від 

18.12.2018                       (№ 225-ПД-115 від 21.12.2018) стосовно надання 

роз’яснення щодо питання розгляду проектів рішень Київської міської ради «Про 

затвердження детального плану території в межах проспекту Петра Григоренка, 

вулиць Анни Ахматової, Драгоманова, Ревуцького, проспекту Миколи Бажана в 

Дарницькому районі м. Києва (від 11.10.2018 № 08/231-3540/ПР) та «Про 

затвердження детального плану території в межах вулиць Північна, проспект 

Враховано в роботі 



Оболонський, вулиця Прирічна, проспект Героїв Сталінграду, Маршала 

Малиновського у Оболонському районі м. Києва» (від 11.10.2018 № 08/231-3539/ПР) 

08/200 08.01.2019 Витяг з протоколу № 16/68 від 26.12.2018 п. 1 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань регламенту та депутатської етики щодо затвердження плану 

роботи постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту та депутатської 

етики з підготовки та внесення на розгляд пленарних засідань сесій Київської 

міської ради VІІІ скликання проектів рішень Київської міської ради на 2019 рік 

Враховано в роботі 

08/228 08.01.2019 Витяг з протоколу № 16/68 від 26.12.2018 п. 2 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань регламенту та депутатської етики щодо розгляду 

депутатського звернення депутата Київської міської ради Шлапак А.В. стосовно 

можливого порушення Регламенту Київської міської ради 

Враховано в роботі 

08/203 08.01.2019 Витяг з протоколу № 16/68 від 28.12.2018 п. 5 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань регламенту та депутатської етики щодо розгляду колективного 

звернення Лаврової МВ та інших від 06.12.2018 

Враховано в роботі 

08/206 08.01.2019 Витяг з протоколу № 16/68 від 28.12.2018 п. 6 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань регламенту та депутатської етики щодо розгляду звернення  

ПрАТ «Трест «Київміськбуд-2» від 30.11.2018 № 1259 

Враховано в роботі 

08/226 08.01.2019 Витяг з протоколу № 16/68 від 26.12.2018 п. 8 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань регламенту та депутатської етики щодо розгляду звернення 

голови правління ГО «Всеукраїнське об’єднання «Антикорупційний блокпост» 

Демиденка Г.П. від 07.11.2018 № 718 

Враховано в роботі 

08/217 08.01.2019 Витяг з протоколу № 16/68 від 26.12.2018 п. 10 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань регламенту та депутатської етики стосовно розгляду звернення 

директора Департаменту комунальної власності м. Києва Гудзя А.А. № 062/05/20 

щодо окремих питань використання програмного комплексу VlasCom 

Враховано в роботі 

44160/1-

2018 

08.01.2019 Витяг з протоколу № 16/68 від 26.12.2018 п. 11 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань регламенту та депутатської етики стосовно розгляду листа 

Центру політичних студій та аналітики «Ейдос» стосовно результатів моніторингу 

та рекомендацій щодо підвищення рівня доступу до публічної інформації Київської 

міської ради від 29.11.2018 року 

Враховано в роботі 

08/214 08.01.2019 Витяг з протоколу № 16/68 від 26.12.2018 п. 12 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань регламенту та депутатської етики щодо розгляду 

протокольного доручення № 9 пленарного засідання Київської міської ради від 

29.11.2018  

(№ 225-ПД-106 від 10.12.2018) стосовно напрацювання постійними комісіями 

Київської міської ради пропозицій щодо розподілу повноважень між Київською 

міською радою, районними в місті Києві радами та районними в місті Києві 

державними адміністраціями 

Враховано в роботі 

08/1839 29.01.2019 Звіт про діяльність постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту та Враховано в роботі 



депутатської етики за 2018 рік 

08/4558 28.02.2019 Витяг з протоколу № 2/70 від 19.02.2019 п. 6 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань регламенту та депутатської етики щодо розгляду звернення  

гр. Гончарова П.Г. від 16.01.2019 

Враховано в роботі 

08/4554 28.02.2019 Витяг з протоколу № 2/70 від 19.02.2019 п. 5 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань регламенту та депутатської етики щодо розгляду проекту 

рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 01.12.2015 № 4/4 «Про перелік та склад постійних комісій Київської міської 

ради  

VIII скликання» 

Враховано в роботі 

8897 06.03.2019 Витяг з протоколу № 2/70 від 19.02.2019 п. 5 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань регламенту та депутатської етики щодо розгляду проекту 

рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 01.12.2015 № 4/4 «Про перелік та склад постійних комісій Київської міської 

ради VIII скликання» 

Враховано в роботі 

12978 03.04.2019 Витяг з протоколу № 3/71 від 27.03.2019 п. 13 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань регламенту та депутатської етики щодо розгляду звернення 

народного депутата України Берези Ю.М. від 26.02.2019 стосовно розгляду 

звернення  

ГО «Життя після війни» 

Враховано в роботі 

08/3332/2 03.04.2019 Витяг з протоколу № 3/71 від 27.03.2019 п. 10 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань регламенту та депутатської етики щодо розгляду звернення 

заступника голови Київської міської державної адміністрації Слончака В.В. 

Враховано в роботі 

08/3127/1 03.04.2019 Витяг з протоколу № 3/71 від 27.03.2019 п. 11 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань регламенту та депутатської етики щодо розгляду звернення  

ГО «Життя після війни»  

Враховано в роботі 

13157 04.04.2019 Витяг з протоколу № 3/71 від 27.03.2019 п. 12 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань регламенту та депутатської етики щодо розгляду звернення 

народного депутата України Лапіна І.О. від 04.03.2019 р. щодо розгляду звернення        

ГО «Життя після війни» 

Враховано в роботі 

12. Постійна комісія 

Київської міської 

ради з питань 

торгівлі, 

підприємництва та 

регуляторної 

08/1701 28.01.2019 Звіт про діяльність постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, 

підприємництва та регуляторної політики за 2018 рік 

Враховано в роботі 

08/1962 30.01.2019 Щодо особистого прийому громадян головою постійної комісії Київської міської 

ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики 

Враховано в роботі 

08/3017 12.02.2019 Щодо плану роботи постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, 

підприємництва та регуляторної політики з підготовки та внесення на розгляд 

пленарних засідань сесій Київської міської ради VІІІ скликання проектів рішень 

Київської міської ради на 2019 рік, який було затверджено на засіданні постійної 

комісії 12.12.2018  

Враховано в роботі 



політики 7011 21.02.2019 Щодо розгляду, погодження та винесення на розгляд пленарного засідання 

Київської міської ради щорічного звіту Київського міського голови про здійснення 

заходів, спрямованих на забезпечення реалізації Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виконавчим 

органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) за 

2018 рік 

Забезпечено в 

установленому  

порядку 

7129 22.02.2019 Витяг з протоколу № 2/80 від 13.02.2019 п. 2.2.1. засідання постійної комісії 

Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики 

щодо розгляду інформації щодо виконання Плану заходів по електронній петиції: 

«Про винесення заводу «ФАНПЛИТ» за межі міста Києва» від 12.12.2016 за № 5280 

Враховано в роботі 

08/4527 28.02.2019 Щодо підготовки відповідних розпорядчих документів для проходження виробничої 

практики в постійній комісії Київської міської ради з питань торгівлі, 

підприємництва та регуляторної політики студента II курсу юридичного факультету 

національного університету імені Тараса Шевченка 

Забезпечено в 

установленому  

порядку 

08/5071 07.03.2019 Витяг з протоколу № 3/81 від 27.02.2019 п. 2.2. засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики щодо 

розгляду доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради 

В. Прокопіва від 19.02.2019 № 08/3332 щодо ознак регуляторності проекту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 

21.04.2015 № 415/1280 «Про затвердження Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва»  

(у редакції рішення Київської міської ради від 6 грудня 2018 року №253/6304)»  

Враховано в роботі 

08/5066 07.03.2019 Витяг з протоколу № 3/81 від 27.02.2019 п. 2.3. засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики щодо 

розгляду протокольного доручення № 9 пленарного засідання Київської міської ради  

від 29.11.2018 (№ 225-ПД-106 від 10.12.2018) стосовно напрацювання постійними 

комісіями Київської міської ради пропозицій щодо розподілу повноважень між 

Київською міською радою, районними в місті Києві радами та районними в місті 

Києві державними адміністраціями 

Враховано в роботі 

08/6321 25.03.2019 Щодо розгляду проекту рішення Київської міської ради «Про підстави для 

розірвання Київською міською радою договорів оренди землі в односторонньому 

порядку» 

Враховано в роботі 

08/6431 26.03.2019 Щодо відкликання з розгляду проекту рішення Київської міської ради «Про 

внесення змін до Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та 

середнього підприємництва у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської 

ради від 21.09.2017 № 46/3053» 

Враховано в роботі 

08/8196 15.04.2019 Запрошення на засідання постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, 

підприємництва та регуляторної політики, яке відбудеться 17.04.2019 о 14:00 

Опрацьовано в 

установленому  

порядку 



08/9624 02.05.2019 Щодо розгляду протокольного доручення № 1 пленарного засідання Київської 

міської ради від 04.04.2019 (№ 225-ПД-35 від 12.04.2019) стосовно організації 

круглого столу за участю представників зацікавлених організацій для обговорення 

проекту рішення Київської міської ради «Про деякі питання розміщення тимчасових 

споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення 

для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві» 

Враховано в роботі 

08/10553 14.05.2019 Щодо виконання протокольного доручення № 1 пленарного засідання Київської 

міської ради від 04.04.2019 (№ 225-ПД-35 від 12.04.2019) стосовно організації 

круглого столу за участю представників зацікавлених організацій для обговорення 

проекту рішення Київської міської ради «Про деякі питання розміщення тимчасових 

споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення 

для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві» 

Враховано в роботі 

13. Постійна комісія 

Київської міської 

ради з питань 

транспорту, зв'язку 

та реклами 

08/1379 23.01.2019 Щодо плану роботи постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, 

зв'язку та реклами з підготовки та внесення на розгляд пленарних засідань сесій 

Київської міської ради VІІІ скликання проектів рішень Київської міської ради на 

2019 рік, який було затверджено на засіданні постійної комісії 18.12.2018 

Враховано в роботі 

08/1742 28.01.2019 Щодо графіку особистого прийому громадян головою постійної комісії Київської 

міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами 

Враховано в роботі 

08/1704 28.01.2019 Звіт про діяльність постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, 

зв'язку та реклами за 2018 рік 

Враховано в роботі 

08/6439 26.03.2019 Витяг з протоколу № 5/73 від 20.03.2019 п. 3 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами щодо інформації стосовно 

реалізації плану заходів, порушених у підтриманій електронній петиції від 

12.11.2015 № 560 «Освітлення пішохідних переходів по місту Києву в нічний час». 

Автор петиції: гр. Головченко І.А. 

Враховано в роботі 

08/6437 26.03.2019 Витяг з протоколу № 5/73 від 20.03.2019 п. 2 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами щодо інформації стосовно 

реалізації плану заходів, порушених у підтриманій електронній петиції від 

03.01.2016 № 1778 «Відмова від «маршруток», перехід на автобуси і 

електротранспорт. Введення «єдиного квитка» в місті Києві». Автор петиції: гр. 

Качуріна В.Г. 

Враховано в роботі 

08/6861 01.04.2019 Витяг з протоколу № 4/72 від 14.03.2019 п. 1 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами щодо розгляду протокольного 

доручення        № 3 пленарного засідання Київської міської ради від 28.02.2019 (№ 

225-ПД-23 від 05.03.2019) стосовно розгляду проекту рішення Київської міської 

ради «Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради щодо правил 

паркування»  

Враховано в роботі 

 


