
Питання, що вносяться на пленарне засідання 15.11.2018  

як невідкладні. 
 

 

1) Про погодження призначення Хонди М.П. на посаду заступника голови 

Київської міської державної адміністрації з питань здійснення 

самоврядних повноважень. (Від 29.10.2018 № 08/231-3796/ПР). (Доп. 

Кличко В.В.). 

 

2) Про погодження призначення Слончака В.В. на посаду заступника голови 

Київської міської державної адміністрації з питань здійснення 

самоврядних повноважень. (Від 05.11.2018 № 08/231-3901/ПР). (Доп. 

Кличко В.В.). 

 

3) Про затвердження договору між Київською міською радою та 

Ходосівською сільською радою Києво-Святошинського району Київської 

області. (Від 06.11.2018 № 08/231-3905/ПР). (Доп. Пантелеєв П.О., 

Науменко Д.В.). 

 

4) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 03 березня 2016 

року № 116/116 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. 

Назустріч киянам» на 2016 - 2018 роки». (Від 05.11.2018 № 08/231-

3880/ПР). (Доп. Крикунов Ю.В.). 

 

5) Про затвердження Міської цільової програми зміцнення і розвитку 

міжнародних зв’язків на 2019–2022 роки (Від 18.10.2018 № 08/231-

3614/ПР). (Доп. Поворозник М.Ю., Березніков О.І., Загуменний Д.М.). 

 

6) Про затвердження списку лауреатів на присудження Премії Київської 

міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування у 

2018 році. (Від  07.11.2018 № 08/231-3908/ПР). (Доп. Березніков О.І.). 

 

7) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 квітня 2015 

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

територіальної громади міста Києва». (Від 06.02.2017 № 08/231-355/ПР). 

(Доп. Гудзь А.А., Антонєнко Л.В.). (Друге читання). 



 

8) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 

780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування 

реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного 

переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста 

Києва» (Від 05.10.2018 № 08/231-3337/ПР). (Доп. Кутняк С.В.). 

 

9) Про відмову в поновленні товариству з обмеженою відповідальністю 

«ЕСКО-ТРАНС-КІ» договору оренди земельної ділянки для будівництва 

комплексу індивідуальних малоповерхових зблокованих житлових 

будинків розміром 0,1954 га на вул. Ризька, 19-А у Шевченківському 

районі м. Києва від 25.11.2008 року (кадастровий номер 

8000000000:91:053:0006). (Від 31.10.2018 № 08/231-3824/ПР). (Доп. 

Кутняк С.В.). 

 

10) Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 14.03.2008 

№ 79-6-00605, укладеного між Київською міською радою та товариством 

з обмеженою відповідальністю «Господарник» для облаштування 

рекреаційної зони в поєднанні водоймища з будівництвом розважально-

торговельного комплексу на просп. Валерія Лобановського 

(Червонозоряному), 113 у Голосіївському районі м. Києва (Від 14.03.2018 

№ 08/231-875/ПР). (Доп. Мірошниченко І.М.). 

 


