
Питання, що внесені на пленарному засіданні  

03.09.2020 як невідкладні. 

 

1) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України 

та Кабінету Міністрів України про посилення відповідальності за 

пошкодження майна. (Від 21.08.2020 № 08/231-2158/ПР). (Доп. Кличко В.В.). 

 

2) Про створення комунального некомерційного підприємства 

«Київський міський дитячий кардіологічний центр» виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). (Від 

21.08.2020 № 08/231-2159/ПР). (Доп. Кличко В.В.). 

 

3) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 

листопада 2019 року № 222/7795 «Про затвердження Міської цільової 

програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019 – 2023 

роки». (Від 06.07.2020 № 08/231-1692/ПР). (Доп. Осипов В.О.). 

 

4) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України 

щодо удосконалення форми та змісту посвідчень депутатів місцевих рад та 

внесення змін до Положення про помічника-консультанта депутата Київської 

міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 13 липня 

2006 року № 28/28. (Від 02.09.2020 № 08/231-2237/ПР). (Доп. Хацевич І.М.). 

 

5) Про передачу громадянці Аболмасовій Тамарі Степанівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Назарія Яремчука, 

43 у Голосіївському районі міста Києва (660432714). (Від 01.09.2020 № 

08/231-2198/ПР). (Доп. Оленич П.С.). 

 

6) Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю 

«ІНТЕРБУД КОМПАНІ» в поновленні договору оренди земельної ділянки на 

вулиці Протасів Яр та вулиці Миколи Амосова у Солом’янському районі від 

12 листопада 2008 року № 72-6-00544 (Від 02.03.2020 № 08/231-549/ПР). 

(Доп. Оленич П.С.). 

 

7) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 
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насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. Дегтярній, 2-4 у Подільському 

районі м. Києва для утримання, обслуговування та експлуатації скверу (К-

37503). (Від 22.03.2019 № 08/231-1287/ПР). (Доп. Оленич П.С.). 

 

8) Про присвоєння назви скверу у Шевченківському районі міста 

Києва  (Від 21.08.2020 № 08/231-2149/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

 

 

9) Про створення в рамках місцевої ініціативи першої черги 

спортивно-рекреаційного парку відпочинку загальноміського значення 

«Микільська Слобідка» (Від 27.02.2020 № 08/231-509/ПР). (Доп. Гонзель 

Катерина – член ініціативної групи). 

 

10) Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю «МСВІТ» 

у поновленні договору оренди земельної ділянки від 25.11.2005 №75-6-00251 

для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з 

підземним паркінгом та вбудованими і прибудованими нежитловими 

приміщеннями на вул. Тулузи, 6-д у Святошинському районі м. Києва. (Від 

06.08.2020 № 08/231-1998/ПР). (Доп. Меліхова Т.І.). 

 

11) Про розірвання договору оренди земельних ділянок від 31 січня 

2004 року, зареєстрованого за №85-6-00097 (зі змінами та доповненнями). 

(Від 04.03.2020 № 08/231-577/ПР). (Доп. Балицька О.С.). 

 

12)   Про надання матеріальної допомоги при народженні дитини 

мешканцям м. Києва. (Від 26.02.2019 № 08/231-930/ПР). (Доп. Кузик П.М.). 

(Друге читання). 
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