
ЗВІТ 

постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, 

правопорядку та запобігання корупції   

за 2016 рік 

 

Персональний склад постійної комісії Київської міської ради з питань 

дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції: 

Голова комісії - Бондарчук О. В. 

Заступник голови комісії - Шаповал А. А. 

Секретар комісії - Осадчук А. П. 

Член комісії - Омельченко О. О. 

Член комісії - Сиротюк Ю. М. 

Склад постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання 

законності, правопорядку та запобігання корупції (далі- постійна комісія) 

затверджено рішенням Київської міської ради від 01.12.2015 № 4/4 «Про перелік 

та склад постійних комісій Київської міської ради VIII скликання». 

З метою розгляду питань, віднесених до функціональної спрямованості 

постійної комісії за звітний період було проведено 32 засідання, за участю 

депутатів Київської міської ради, заступників виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), представників 

структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), правоохоронних органів, Територіального 

управління Державної судової адміністрації, підприємств, установ та 

організацій, а також представників громадськості. 

В цілому на засіданнях постійної комісії було розглянуто 318 питань, серед 

яких 132 мали особливо важливе значення для життєдіяльності міста Києва, з 

них 5 електронних петицій, 52 проекти рішень Київської міської ради.   

Протягом звітного періоду постійною комісією було підготовлено 17 

проектів рішень Київської міської ради, які були підтримані на пленарних 

засіданнях Київської міської ради.  

Зокрема було затверджено та внесено зміни у списки присяжних та 

народних засідателів Святошинського, Голосіївського, Подільського, 

Печерського, Дніпровського, Дарницького, Солом’янського, Шевченківського   

районних судів міста Києва обрано представників громадськості до складу 

поліцейської комісії Головного управління Національної поліції України та 

міжрегіональних територіальних органів Національної поліції України:  

- Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, 

- Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України,  

- Департаменту захисту економіки Національної поліції України; 

- Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України; 

-Департаменту кіберполіції Національної поліції України. 



Члени постійної комісії брали активну участь в розробці Рамкової програми 

управлінських реформ та впровадження заходів із запобігання корупції для міста 

Києва, нової редакції Міської цільової комплексної програми профілактики та 

протидії злочинності в м. Києві «Безпечна столиця» на 2016-2018 роки, Міської 

цільової програми поліпшення організації підготовки громадян до військової 

служби, приписки до призовної дільниці, призову на строкову військову службу, 

призову військовозобов'язаних під час мобілізації, прийняття на військову 

службу за контрактом на 2016 - 2018 роки. Було розпочато роботу над новою 

редакцією Положення про порядок формування та затвердження списку 

присяжних та народних засідателів районних судів міста Києва.  

Постійною комісією було опрацьовано та надано відповідь на більш як 600 

листів, запитів на інформацію, звернень та скарг фізичних та юридичних осіб 

стосовно наявності і можливого врегулювання конфлікту інтересів у депутатів 

Київської міської ради, посадових осіб виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ і 

організацій підпорядкованих виконавчому органу Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації) та Київській міській раді, 

формування списків присяжних та народних засідателів районних судів міста 

Києва, обрання  представників громадськості до складу поліцейської комісії та 

інших питань, віднесених до функціональної спрямованості постійної комісії.  

З метою якісного та детального опрацювання проектів рішень Київської 

міської ради, звернень фізичних та юридичних осіб постійною комісією було 

створено 10 робочих груп.  
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32 10 318 616 52 17 

 

 

Голова комісії  

постійної комісії                                        О. Бондарчук 


