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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

IX СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ  

 

РІШЕННЯ 
 

_______________№_____________ 

 

Про     порядок     денний                    проєкт 

пленарного засідання IX сесії                               

Київської міської ради                                          

VІІІ скликання 12 грудня 2019 року 

 

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Київська 

міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Внести до порядку денного пленарного засідання IX сесії Київської 

міської ради VІІІ скликання 12 грудня 2019 року такі питання: 

 

 

1) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 грудня 

2015 року № 16/16 «Про затвердження Програми вирішення депутатами 

Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання 

передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки». (Від 

20.11.2019 № 08/231-3483/ПР). (Доп. Павлик В.А.). 

2) Про затвердження міської цільової програми «Здоров’я киян» на 

2020 – 2022 роки. (Від 04.11.2019 № 08/231-3279/ПР). (Доп. Гінзбург В.Г.). 

3) Про затвердження Міської цільової програми забезпечення 

готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва 

Єдиної державної системи цивільного захисту на 2020-2022 роки. (Від 

14.11.2019 № 08/231-3303/ПР). (Доп. Ткачук Р.С.). 

4) Про затвердження міської цільової програми «Сприяння розвитку 

громадянського суспільства у м. Києві на 2020 - 2022 рр.» (Від 04.11.2019 № 

08/231-3280/ПР). (Доп. Лелюк Р.В.). 

5) Про внесення змін до Міської комплексної цільової програми 

«Молодь та спорт столиці» на 2019 - 2021 роки», затвердженої рішенням 
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Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 464/6515. (Від 13.08.2019 № 

08/231-2519/ПР). (Доп. Мондриївський В.М.). 

6) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 18 грудня 

2018 року № 459/6510 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. 

Назустріч киянам» 2019-2021 роки». (Від 09.12.2019 № 08/231-3743/ПР). (Доп. 

Світлий Р.В.). 

7) Про бюджет міста Києва на 2020 рік. (Від 12.11.2019 № 08/231-

3297/ПР). (Доп. Репік В.М., Странніков А.М.). 

8) Про внесення змін до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Києва на 2018–2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської 

ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049. (Від 12.11.2019 № 08/231-3296/ПР). 

(Доп. Мельник Н.О., Странніков А.М.). 

 

 

Київський міський голова     Віталій КЛИЧКО 
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