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Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Київська 

міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

Внести до порядку денного пленарного засідання II сесії Київської міської 

ради ІX скликання                      2022 року такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1.1. Про порушення Київської міською радою питань перед іншими 

органами державної влади: 

1) Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів України 

щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 

року № 590 «Про затвердження Порядку використання повноважень Державною 

казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».                         

(від 12.10.2022 № 08/231-1390/ПР). (доп. Бродський О.Я.). 

 

1.2. Про затвердження та коригування стратегій, концепцій, міських 

цільових програм: 

1) Про внесення змін до рішення Київської міської ради                                          

від 15 листопада 2018 року № 2/6053 «Про затвердження Міської цільової 

програми зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків на 2019-2022 роки».                      

(від 21.10.2022 № 08/231-1412/ПР). (доп. Загуменний Д.М.). 
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2) Про затвердження Програми комплексної реконструкції кварталів 

(мікрорайонів) застарілого житлового фонду в місті Києві. (від 29.06.2022                        

№ 08/231-808/ПР). (Друге читання). (доп. Бродський О.Я.). 
3) Про затвердження Схеми оптимізації систем водопостачання та 

водовідведення міста Києва. (від 12.10.2022 № 08/231-1389/ПР).                                        

(доп. Науменко Д.В.). 

4) Про затвердження Програми державного моніторингу у галузі 

охорони атмосферного повітря агломерації міста Київ. (від 24.06.2022 № 08/231-

780/ПР). (Друге читання). (доп. Москаль Д.Д.). 
 

1.3. Про гуманітарні питання: 

1) Про визначення розмірів статутних капіталів закладів охорони 

здоров’я, переданих до сфери управління Святошинської районної в місті Києві 

державної адміністрації. (від 29.09.2022 № 08/231-1347/ПР).                                             

(доп. Павловський С.А.).  
2) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 вересня 

2022 року № 5406/5447 «Про створення комунального ліцею «Маріупольський 

ліцей міста Києва». (від 24.10.2022 № 08/231-1413/ПР). (доп. Фіданян О.Г.). 
3) Про затвердження списку стипендіатів на отримання персональної 

стипендії Київської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста 

Києва. (від 26.10.2022 № 08/231-1417). (доп. Фіданян О.Г.). 

4) Про утворення наглядової ради Київської муніципальної академії 

музики ім. Р.М. Глієра. (від 21.11.2022 № 08/231-1558/ПР). (доп. Муха В.В.). 

5) Про утворення наглядової ради Коледжу хореографічного мистецтва 

«Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря». (від 21.11.2022  

№ 08/231-1557/ПР). (доп. Муха В.В.). 

6) Про утворення наглядової ради Київської муніципальної академії 

естрадного та циркового мистецтв. (від 21.11.2022 № 08/231-1556/ПР).                          

(доп. Муха В.В.). 

 

1.4. Про питання екологічної політики: 

1) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 27 жовтня 

2011 року № 384/6600 «Про затвердження Порядку видалення зелених 

насаджень на території міста Києва». (від 16.02.2022 № 08/231-397/ПР).                              

(доп. Возний О.І.). 

 

1.5. Про зміну назв об’єктів міського підпорядкування: 

1) Про перейменування вулиці Холмогорської у Голосіївському районі 

міста Києва (вулицю Холмогорську на вулицю Володимира Самійленка).                              

(від 01.11.2022 № 08/231-1455/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

2) Про перейменування провулку Василя Жуковського у 

Голосіївському районі міста Києва (провулок Василя Жуковського на провулок 

Леопольда Ященка (від 01.11.2022 № 08/231-1459/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 
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3) Про перейменування вулиці Маршала Говорова у Голосіївському 

районі міста Києва (вулицю Маршала Говорова на вулицю Генерала Момота). 

(від 01.11.2022 № 08/231-1468/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

4) Про перейменування провулку Енгельса у Дарницькому районі міста 

Києва (провулок Енгельса на провулок Богдана-Ігоря Антоновича).                                              

(від 01.11.2022 № 08/231-1460/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

5) Про перейменування провулку Тургенєва у Дарницькому районі 

міста Києва (провулок Тургенєва на провулок Олександра Барвінського).                          

(від 01.11.2022 № 08/231-1464/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

6) Про перейменування вулиці Енгельса у Дарницькому районі міста 

Києва (вулицю Енгельса на вулицю Опанаса Сластіона). (від 01.11.2022 

№ 08/231-1466/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

7) Про перейменування вулиці Кутузова у Деснянському районі міста 

Києва (вулицю Кутузова на вулицю Івана Кожедуба). (від 01.11.2022 

№ 08/231-1445/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

8) Про перейменування вулиці Суворова у Деснянському районі міста 

Києва (вулицю Суворова на вулицю Сергія Котенка). (від 01.11.2022 № 08/231-

1450/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

9) Про перейменування вулиці Миколи Раєвського у Печерському 

районі міста Києва (вулицю Миколи Раєвського на Павла Загребельного).                               

(від 01.11.2022 № 08/231-1448/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

10) Про перейменування провулку Одоєвського у Подільському районі 

міста Києва (провулок Одоєвського на провулок Олександра Воїнова)                                  

(від 01.11.2022 № 08/231-1462/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

11) Про перейменування вулиці Достоєвського у Подільському районі 

міста Києва (вулицю Достоєвського на вулицю Енді Воргола) (від 01.11.2022                    

№ 08/231-1465/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

12) Про перейменування вулиці Орської у Подільському районі міста 

Києва (вулицю Орську на вулицю Василя Мови) (від 02.11.2022 № 08/231-

1470/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

13) Про перейменування вулиці Пришвіна у Святошинському районі 

міста Києва (вулицю Пришвіна на вулицю Івана Труша) (від 01.11.2022 

№ 08/231-1447ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

14) Про перейменування вулиці Михайла Свєтлова у Святошинському 

районі міста Києва (вулицю Михайла Свєтлова на вулицю Олександра 

Дорошкевича) (від 01.11.2022 № 08/231-1469/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

15) Про перейменування вулиці Василя Алексухіна у Святошинському 

районі міста Києва (вулицю Василя Алексухіна  на вулицю Степана Чобану) (від 

02.11.2022 № 08/231-1475/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

16) Про перейменування вулиці Генерала Авдєєнка у Святошинському 

районі міста Києва (вулицю Генерала Авдєєнка на вулицю Геннадія Матуляка) 

(від 02.11.2022 № 08/231-1477/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

17) Про перейменування вулиці Генерала Потапова у Святошинському 

районі міста Києва (вулицю Генерала Потапова на вулицю Василя Доманицького) 

(від 02.11.2022 № 08/231-1479/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 
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18) Про перейменування вулиці Яснополянської у Святошинському 

районі міста Києва (вулицю Яснополянську на вулицю Клима Чурюмова) (від 

02.11.2022 № 08/231-1484/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

19) Про перейменування вулиці Сім’ї Сосніних у Святошинському 

районі міста Києва (вулицю Сім’ї Сосніних на вулицю Івана Дзюби). (від 

01.11.2022 № 08/231-1449/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

20) Про перейменування вулиці Уляни Громової у Солом’янському 

районі міста Києва (вулицю Уляни Громової на вулицю Катерини Ступницької) 

(від 01.11.2022 № 08/231-1454/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

21) Про перейменування вулиці Юліуса Фучика у Солом’янському 

районі міста Києва (вулицю Юліуса Фучика на вулицю Карела Чапека) (від 

01.11.2022 № 08/231-1457/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

22) Про перейменування вулиці Зої Космодем’янської у 

Солом’янському районі міста Києва (вулицю Зої Космодем’янської на вулицю 

Софії Галечко) (від 01.11.2022 № 08/231-1467/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

23) Про перейменування вулиці Металістів у Солом’янському районі 

міста Києва (вулицю Металістів на вулицю Михайла Брайчевського) (від 

02.11.2022 № 08/231-1483ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

24) Про перейменування вулиці Качаловау у Солом’янському та 

Святошинському районах міста Києва (вулицю Качалова на вулицю Володимира 

Качали) (від 02.11.2022 № 08/231-1481/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

25) Про перейменування вулиці Тешебаєва у Шевченківському районі 

міста Києва (вулицю Тешебаєва на вулицю Олександра Бринжали) (від 01.11.2022 

№ 08/231-1451/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

26) Про перейменування вулиці Толбухіна у Шевченківському районі 

міста Києва (вулицю Толбухіна на вулицю Василя Данилевича) (від 01.11.2022                   

№ 08/231-1452/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

27) Про перейменування провулку Криловського у Шевченківському 

районі міста Києва (провулок Криловського на провулок Архітектора Івана 

Зарудного) (від 01.11.2022 № 08/231-1461/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

28) Про перейменування провулку Толбухіна у Шевченківському районі 

міста Києва (провулок Толбухіна на провулок Михайла Ялового) (від 01.11.2022                           

№ 08/231-1463/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

29) Про перейменування вулиці Академіка Грекова у Шевченківському 

районі міста Києва (вулиця Академіка Грекова на вулицю Родини Глаголєвих)                

(від 02.11.2022 №08/231-1471/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

30) Про перейменування вулиці Кирпоноса у Шевченківському районі 

міста Києва (вулицю Кирпоноса на вулицю Всеволода Петріва) (від 02.11.2022               

№ 08/231-1482/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

31) Про перейменування вулиці Академіка Курчатова у Деснянському 

районі міста Києва. (від 02.11.2022 № 08/231-1472/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

32) Про зміну типу та найменування середньої загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 62. (від 29.09.2022 № 08/231-1345/ПР). (доп. Фіданян О.Г.). 

33) Про зміну типу та найменування деяких закладів освіти 

Голосіївського району м. Києва. (від 29.09.2022 № 08/231-1344/ПР).                                
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(доп. Фіданян О.Г.). 

34) Про зміну типу та найменування спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№ 188 м. Києва з поглибленим вивченням російської мови. (від 29.09.2022                                

№ 08/231-1342/ПР). (доп. Фіданян О.Г.). 

35) Про зміну типу та найменування навчально-виховного комплексу 

(спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іспанської мови - 

суспільно-гуманітарна гімназія) № 176 імені Мігеля де Сервантеса Сааведри 

Дніпровського району міста Києва. (від 29.09.2022 № 08/231-1343/ПР).                          

(доп. Фіданян О.Г.). 

36) Про присвоєння Ліцею інформаційних технологій № 79 Печерського 

району м. Києва імені Бориса Патона. (від 04.11.2022 № 08/231-1489/ПР).                       

(доп. Філатова Т.В.). 

 

1.6. Про надання дозволів на створення органів самоорганізації 

населення: 

1) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення 

«Квартальний комітет «Волошковий» у Деснянському районі міста Києва.                            

(від 29.06.2022 № 08/231-813/ПР). (доп. Ярмоленко Ю.О.). (Повторно).  

2) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення 

«Квартальний комітет «Маяк» у Деснянському районі міста Києва.                                    

(від 26.05.2022 № 08/231-668/ПР). (доп. Ярмоленко Ю.О.). (Повторно).  

3) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення 

«Квартальний комітет «Село Троєщина» у Деснянському районі міста Києва. 

(Від 26.05.2022 № 08/231-671/ПР). (Доп. Ярмоленко Ю.О.). 

4) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення 

«Квартальний комітет «Навігатор» у Деснянському районі міста Києва. (від 

29.06.2022 № 08/231-814/ПР). (Доп. Ярмоленко Ю.О.). 

5) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення 

«Квартальний комітет «Орбіта» у Деснянському районі міста Києва.                                    

(від 29.06.2022 № 08/231-815/ПР). (Доп. Ярмоленко Ю.О.). 

 

1.7. Про питання безпосереднього здійснення територіальною 

громадою міста Києва місцевого самоврядування: 

1) Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради щодо 

уточнення визначень правового режиму воєнного стану. (від 04.10.2022                            

№ 08/231-1380/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 
2) Про внесення змін до Положення про реєстр вулиць та інших 

поіменованих об’єктів у місті Києві. (від 31.10.2022 № 08/231-1430/ПР).                       

(доп. Ярмоленко Ю.О.).  
3) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.10.2018 

№ 1746/5810 «Про заходи щодо впорядкування та забезпечення утримання в 

належному стані Державного Прапора України на території міста Києва».                      

(від 14.10.2022 № 08/231-1401/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 
4) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2020 

№ 8/8 «Про перелік та персональний склад постійних комісій Київської міської 
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ради ІХ скликання» (у редакції рішення Київської міської ради від 31.08.2021                

№ 2179/2220). (від 14.11.2022 № 08/231-1549/ПР). (доп. Кириленко І.І.). 
 

1.8.  Про питання підприємництва: 

1) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30 березня 

2022 року № 4551/4592 «Про деякі питання комплексної підтримки суб’єктів 

господарювання міста Києва під час дії воєнного стану, введеного Указом 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного 

стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 

року № 2102-ІХ» та деякі питання щодо розміщення тимчасових споруд.                        

(від 17.06.2022 № 08/231-747/ПР). (Друге читання). (доп. Вітренко А.О.). 

2) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30 березня 

2022 року № 4551/4592 «Про деякі питання комплексної підтримки суб’єктів 

господарювання міста Києва під час дії воєнного стану, введеного Указом 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного 

стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 

року № 2102-ІХ». (від 09.09.2022 № 08/231-1270/ПР). (Повторний розгляд 

рішення Київради із зауваженням Київського міського голови від 29.11.2022                     

№ 001-01-804, реєстр. № 08/21525 від 29.11.2022). (доп. Кличко В.В.). 

 

2. Про питання містобудування та землекористування.                               

(доп. Терентьєв М.О., Оленич П.С., Пелих В.М., Свистунов О.В.): 

 

2.1. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою: 

2.1.1. Для потреб збройних сил: 

1) Про надання ЦЕНТРАЛЬНОМУ МАТЕРІАЛЬНОМУ СКЛАДУ 

ГОЛОВНОГО КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ 

МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення та постійної діяльності Збройних Сил на вул. Бориспільській, 14 у 

Дарницькому районі міста Києва (612980114). (від 29.06.2022 № 08/231-801ПР). 

 

2.2. Надання/передача: 

2.2.1. Для розміщення об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії: 

1) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі котельні на вул. 

Смілянській, 11 у Солом’янському районі міста Києва (241180955). (від 

30.09.2022 № 08/231-1353/ПР). 

2) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
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АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Миропільській, 13 у Дніпровському районі міста Києва 

(612534181). (від 30.09.2022 № 08/231-1371/ПР). 

3) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Санаторній, 12 літ. Б у Дарницькому районі міста Києва 

(565541104). (від 30.09.2022 № 08/231-1370/ПР). 

 

2.2.2. Для потреб державного сектору економіки:  

1) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА 

УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ 

ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ» М. КИЄВА земельних ділянок у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування павільйонів виходів станції 

метро «Оболонь» на просп. Оболонському в Оболонському районі міста Києва 

(456440063). (від 02.09.2022 № 08/231-1224/ПР). 

 

2.2.3. Для потреб закладів охорони здоров’я: 

1) Про надання Об’єднанню ветеринарної медицини в м. Києві 

земельної ділянки у постійне користування для експлуатації та обслуговування 

будівель закладів охорони здоров’я на вул. Добрузькій, 8 у Солом’янському 

районі міста Києва (567244581). (від 08.07.2022 № 08/231-854/ПР). 

2) Про надання Об’єднанню ветеринарної медицини в м. Києві 

земельної ділянки у постійне користування для експлуатації та обслуговування 

будівель закладів охорони здоров’я на вул. Жмеринській, 5 у Святошинському 

районі міста Києва (324480029). (від 29.06.2022 № 08/231-795/ПР). 

3) Про надання Об’єднанню ветеринарної медицини в м. Києві 

земельної ділянки у постійне користування для експлуатації та обслуговування 

будівель закладів охорони здоров’я на вул. Салтикова-Щедріна, 2 у Печерському 

районі міста Києва (314402401). (від 08.07.2022 № 08/231-853/ПР). 

 

 

Київський міський голова      Віталій КЛИЧКО 
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