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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

XI СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ  

 

РІШЕННЯ 
 

_______________№_____________ 

 

 

Про     порядок     денний                    проєкт 

пленарного засідання XI сесії                               

Київської міської ради                                 

VІІІ скликання 07 липня 2020 року 

 

 

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Київська 

міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Внести до порядку денного пленарного засідання XI сесії Київської 

міської ради VІІІ скликання 07 липня 2020 року такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1) Про виплату громадянці Круть Л. К. матеріальної допомоги за 

належну для одержання земельної ділянки. (Від 03.12.2019 № 08/231-3659/ПР). 

(Доп. Світлий Р.В.). 

2) Про виплату громадянці Дерев’янко Л. М. матеріальної допомоги за 

належну для одержання земельну ділянку. (Від 19.12.2019 № 08/231-3876/ПР). 

(Доп Світлий Р.В.). 

3) Про виплату громадянці Новоселовій Є. М. матеріальної допомоги 

за належну для одержання земельної ділянки, (Від 09.12.2019 № 08/231-

3732/ПР). (Доп. Світлий Р.В.). 

4) Про виплату громадянці Белобусовій В. А. матеріальної допомоги 

за належну для одержання земельної ділянки. (Від 19.12.2019 № 08/231-

3875/ПР). (Доп. Світлий Р.В.). 
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5) Про виплату громадянці Афанас С. матеріальної допомоги за 

належну для одержання земельну ділянку. (Від 07.02.2020 № 08/231-348/ПР). 

(Доп. Світлий Р.В.). 

6) Про реорганізацію Київської міської клінічної офтальмологічної 

лікарні «Центр мікрохірургії ока» та Київського міського центру 

репродуктивної та перинатальної медицини. (Від 06.05.2020 № 08/231-

1209/ПР). (Доп. Гелевей О.І.) 

7) Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради від 

06.02.2020 № 3/8173 «Про затвердження списку присяжних Оболонського 

районного суду міста Києва». (Від 25.05.2020 № 08/231-1297/ПР). (Доп. 

Бондарчук О.В.). 

8) Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради від 

12.03.2020 № 235/8405 «Про затвердження списку присяжних Деснянського 

районного суду міста Києва». (Від 25.05.2020 № 08/231-1296/ПР). (Доп. 

Бондарчук О.В.). 

9) Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради від 

19.12.2019 № 505/8078 «Про затвердження списку присяжних Подільського 

районного суду міста Києва». (Від 20.02.2020 № 08/231-464/ПР). (Доп. 

Бондарчук О.В.). 

10) Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради від 

19.12.2019 № 506/8079 «Про затвердження списку присяжних Голосіївського 

районного суду міста Києва». (Від 03.02.2020 № 08/231-262/ПР). (Доп. 

Бондарчук О.В.). 

11) Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради від 

21.11.2017 № 517/3524 «Про затвердження списку присяжних Дніпровського 

районного суду міста Києва». (Від 20.02.2020 № 08/231-465/ПР). (Доп. 

Бондарчук О.В.). 

12) Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради від 

12.03.2020 № 232/8402 «Про затвердження списку присяжних Шевченківського 

районного суду міста Києва». (Від 28.05.20230 № 08/231-1313/ПР). (Доп. 

Бондарчук О.В.). 

13) Про затвердження списку присяжних Святошинського районного 

суду міста Києва. (Від 28.05.2020 № 08/231-1311/ПР). (Доп. Бондарчук О.В.). 

14) Про затвердження списку присяжних Печерського районного суду 

міста Києва. (Від 28.05.2020 № 08/231-1312/ПР). (Доп. Бондарчук О.В.). 

15) Про відновлення роботи комунального закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок) на вул. Закревського, 15-А у Деснянському районі м. Києва. (Від 

12.03.2020 № 08/231-630/ПР). (Доп. Буділов М.М.). 

16) Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів 

України щодо невідкладного вжиття заходів, спрямованих на безоплатну 

передачу будівлі Будинку ім. І. Сікорського в комунальну власність 

територіальної громади міста Києва. (Від 12.03.2020 № 08/231-632/ПР). (Доп. 

Муха В.В.). 

17) Про звернення Київської міської ради до Президента України щодо 

політичних переслідувань. (Від 30.06.2020 № 08/231-1634/ПР). (Доп. Сторожук 
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В.П.). 

18) Про затвердження плану роботи Київської міської ради VІІІ 

скликання на 2020 рік. (Від 17.02.2020 № 08/231-403/ПР). (Доп. Прокопів В.В.). 

19) Про внесення змін до Міської комплексної цільової програми 

«Освіта Києва. 2019-2023 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради 

від 18 грудня 2018 року № 467/6518. (Від 22.01.2020 № 08/231-195/ПР). (Доп. 

Старостенко Г.В.). 

20) Про внесення змін до переліку природоохоронних заходів у місті 

Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони 

навколишнього природного середовища у 2019-2020 роках, затвердженому 

рішенням Київської міської ради від 24 жовтня 2019 року № 13/7586. (Від 

27.04.2020 № 08/231-1181/ПР). (Доп. Савченко О.О. ). 

21) Про створення комунального закладу «Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) № 741 Дарницького району м. Києва». (Від 04.02.2020 № 08/231-

292/ПР). (Доп. Лагута Я.М.).  

22) Про надання згоди на передачу права власності на земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд у провулку 5-му Садовому, 19 у Деснянському районі міста Києва у 

комунальну власність територіальної громади міста Києва (567427184). (Від 

17.01.2020 № 08/231-131/ПР). (Доп. Оленич П.С.). 

 

 

 

2. Різне. 

 

 

 

 

Київський міський голова     Віталій КЛИЧКО 
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