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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ІІ СЕСІЯ ІX СКЛИКАННЯ  

 

РІШЕННЯ 
 

_______________№_____________ 

 

 

Про порядок денний пленарного 

засідання II сесії Київської міської 

ради ІX скликання                     2022 року 

 

 

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, 

рекомендації Президії 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 присвоєння почесних звань та премій: 

1) Про статус борця за незалежність України у ХХ столітті на 

території міста Києва. (від 31.10.2022 № 08/231-1443/ПР). (доп. Ярмоленко 

Ю.О.). 

 

1.2. Про питання безпосереднього здійснення територіальною 

громадою міста Києва місцевого самоврядування: 

1) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2020 

№ 8/8 «Про перелік та персональний склад постійних комісій Київської міської 

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.).  
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1.3. 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.). (Повторно).  

 

2. Про питання власності: 

1) Про зарахування до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва гуртожитку та зовнішніх інженерних мереж Головного управління 

Національної поліції у місті Києві та внесення змін у додаток до рішення 

Київської міської ради від 24 травня 2012 року № 596/7933 «Про приватизацію 

жилих приміщень у гуртожитках м. Києва». (Від 16.08.2022 № 08/231-998/ПР). 

(Доп. Мондриївський В.М.). 

 

 

 

Київський міський голова      Віталій КЛИЧКО 
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