
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IV сесія V скликання

РІШЕННЯ
від 25 січня 2007 року N 3/663

Про затвердження плану роботи IV та V сесій Київської міської
ради V скликання на 2007 рік

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", статті 18 Регламенту Київради, затвердженого рішенням Київради від 14.06.2006 N 14/14, 
розпорядження Київського міського голови від 15.12.2006 N 473/660, враховуючи подання постійних комісій
Київради та виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Київська міська рада 
вирішила:

1. Затвердити план роботи IV та V сесій Київської міської ради V скликання згідно з додатком.
2. Секретаріату Київради та постійним комісіям Київської міської ради організувати виконання плану 

роботи відповідно до пункту 1 цього рішення.
3. Президії Київради та секретаріату Київради забезпечити підготовку проектів порядків денних 

пленарних засідань IV та V сесій Київської міської ради згідно з затвердженим планом роботи.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови - секретаря Київради 

О. Довгого.

Київський міський голова Л. Черновецький 

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 25 січня 2007 р. N 3/663 

План роботи
IV та V сесій Київради V скликання на 2007 рік

N п/п
I.

Постійна комісія 
Київради 

Назва проекту рішення 

Період 
підготовки 
проекту 
рішення та 
розгляд на сесії

Відповідальний 
за підготовку 
проекту рішення
від виконавчого 
органу Київради
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації) 

Відповідальн
ий за 
підготовку 
проекту 
рішення від 
постійної 
комісії 
Київради 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Постійна комісія з 
питань бюджету та 
соціально-
економічного 
розвитку 

Про внесення змін та доповнень до рішення
Київради "Про бюджет міста Києва на 2007 
рік" 

Протягом IV та 
V сесій 

Заступник 
голови Київської
міської 
державної 
адміністрації - 
начальник 
Головного 
фінансового 
управління 
Падалка В. М. 

Голова комісії
Присяжнюк В.
К. 

    Про внесення змін та доповнень до рішення
Київради "Про Програму соціально-

Протягом IV та 
V сесій 

В. о. першого 
заступника 

Голова комісії
Присяжнюк В.



економічного та культурного розвитку м. 
Києва на 2007 рік" 

голови Київської
міської 
державної 
адміністрації - 
начальник 
Головного 
управління 
економіки та 
інвестицій Басс 
Д. Я. 

К. 

    

Про звільнення інвесторів (забудовників) від
сплати пайової участі (внеску) на створення 
соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва 

Протягом IV та 
V сесій 

В. о. першого 
заступника 
голови Київської
міської 
державної 
адміністрації - 
начальник 
Головного 
управління 
економіки та 
інвестицій Басс 
Д. Я. 

Заступник 
голови комісії
Богатирьов 
О. І. 

    Про пільги щодо плати за землю 
Протягом V 
сесії 

Заступник 
голови Київської
міської 
державної 
адміністрації - 
начальник 
Головного 
управління 
земельних 
ресурсів 
Муховиков А. М.

Перший 
заступник 
голови комісії
Лавриненко 
В. І 

    

Про звільнення від встановлених 
відрахувань загальної площі у житловому 
будинку 

Протягом IV та 
V сесій 

Заступник 
голови Київської
міської 
державної 
адміністрації - 
начальник 
Головного 
управління 
житлового 
забезпечення 
Голиця М. М. 

Заступник 
голови комісії
Богатирьов 
О. І. 

    

Про надання дозволу на передачу в заставу 
майна територіальної громади міста Києва 
комунальному підприємству "Київський 
метрополітен" 

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
транспорту, 
зв'язків та 
інформатизації 
Київської міської
державної 
адміністрації 
Шпильовий І. Ф. 

Депутати 
комісії 
Токарєв О. 
М., Петренко 
В. І. 

    Про орендну плату за землю в місті Києві 
Протягом IV 
сесії 

Заступник 
голови Київської
міської 
державної 
адміністрації - 
начальник 
Головного 
управління 
земельних 
ресурсів 
Муховиков А. М.

Заступник 
голови комісії
Богатирьов 
О. І. 

    Про дозвіл комунальному підприємству 
"Київжитлоспецексплуатація" на списання 
боргу по орендних платежах 

Протягом IV та 
V сесій 

Начальник 
Головного 
управління 
комунальної 

Голова комісії
Присяжнюк В.
К. 



власності 
Київської міської
державної 
адміністрації 
Чуб А. В. 

    

Про внесення змін до рішень Київради, які 
відносяться до повноважень постійної 
комісії Київради з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку 

Протягом IV та 
V сесій 

Заступник 
голови Київської
міської 
державної 
адміністрації - 
начальник 
Головного 
фінансового 
управління 
Падалка В. М. 

Голова комісії
Присяжнюк В.
К. 

    
Про затвердження Стратегії економічного та
культурного розвитку м. Києва до 2015 року 

Протягом IV 
сесії 

В. о. першого 
заступника 
голови Київської
міської 
державної 
адміністрації - 
начальник 
Головного 
управління 
економіки та 
інвестицій Басс 
Д. Я. 

Голова комісії
Присяжнюк В.
К. 

    

Про внесення змін до Положення про 
Головне управління внутрішнього 
фінансового контролю та аудиту 

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
внутрішнього 
фінансового 
контролю та 
аудиту Пліс Г. В.

Голова комісії
Присяжнюк В.
К. 

    
Про питання компенсації коштів за 
гідронамив територій 

Протягом IV 
сесії 

В. о. першого 
заступника 
голови Київської
міської 
державної 
адміністрації - 
начальник 
Головного 
управління 
економіки та 
інвестицій Басс 
Д. Я. 

Голова комісії
Присяжнюк В.
К. 

    

Про звільнення від відрахування втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва 

Протягом IV 
сесії 

Заступник 
голови Київської
міської 
державної 
адміністрації - 
начальник 
Головного 
управління 
земельних 
ресурсів 
Муховиков А. М.

Голова комісії
Присяжнюк В.
К. 

    

Про затвердження звітів про виконання 
міського бюджету м. Києва за 2006 рік та 
Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку м. Києва за 2006 рік 

Протягом IV 
сесії 

Заступник 
голови Київської
міської 
державної 
адміністрації - 
начальник 
Головного 
фінансового 
управління 
Падалка В. М. 

  

    Про прийняття до розгляду проекту рішення
Київради "Про бюджет міста Києва на 2008 

Протягом V 
сесії 

Заступник 
голови Київської

Голова комісії
Присяжнюк В.



рік" 

міської 
державної 
адміністрації - 
начальник 
Головного 
фінансового 
управління 
Падалка В. М., 
в. о. першого 
заступника 
голови Київської
міської 
державної 
адміністрації - 
начальник 
Головного 
управління 
економіки та 
інвестицій Басс 
Д. Я. 

К. 

    

Про прийняття до розгляду проекту рішення
Київради "Про Програму соціально-
економічного та культурного розвитку м. 
Києва на 2008 рік" 

Протягом IV та 
V сесій 

В. о. першого 
заступника 
голови Київської
міської 
державної 
адміністрації - 
начальник 
Головного 
управління 
економіки та 
інвестицій Басс 
Д. Я. 

Голова комісії
Присяжнюк В.
К. 

    Про бюджет міста Києва на 2008 рік 
Протягом V 
сесії 

Заступник 
голови Київської
міської 
державної 
адміністрації - 
начальник 
Головного 
фінансового 
управління 
Падалка В. М. 

Голова комісії
Присяжнюк В.
К. 

    
Про Програму соціально-економічного та 
культурного розвитку м. Києва на 2008 рік 

Протягом V 
сесії 

В. о. першого 
заступника 
голови Київської
міської 
державної 
адміністрації - 
начальник 
Головного 
управління 
економіки та 
інвестицій Басс 
Д. Я. 

Голова комісії
Присяжнюк В.
К. 

2. 
Постійна комісія з 
питань земельних 
відносин 

Про внесення змін до рішення Київської 
міської ради від 19.12.2002 N 182/342 "Про 
затвердження Положення про Головне 
управління земельних ресурсів виконавчого 
органу Київради (Київської міської 
державної адміністрації)" 

I квартал 2007 
року 

Кадомський А. 
М. - начальник 
експертно-
аналітичного 
управління 
Головного 
управління 
земельних 
ресурсів 

Голова комісії
Євлах О. Ю. 

    Про внесення змін та доповнень до 
Тимчасового порядку набуття права на 
землю на конкурентних засадах в місті 
Києві, затвердженого рішенням Київської 
міської ради від 19.07.2005 N 810/3385 

I квартал 2007 
року 

Кадомський А. 
М. - начальник 
експертно-
аналітичного 
управління 
Головного 

Голова комісії
Євлах О. Ю. 



управління 
земельних 
ресурсів 

    
Щодо врегулювання порядку припинення дії 
договорів оренди землі 

I квартал 2007 
року 

Кадомський А. 
М. - начальник 
експертно-
аналітичного 
управління 
Головного 
управління 
земельних 
ресурсів 

Голова комісії
Євлах О. Ю. 

    

Про порядок визначення орендної плати на 
землях комунальної та державної власності 
різного функціонального призначення 

II квартал 2007 
року 

Десятка В. І. - 
начальник 
управління 
земельного 
кадастру 
Головного 
управління 
земельних 
ресурсів 

Голова комісії
Євлах О. Ю. 

    
Про затвердження нової нормативної оцінки
земель міста Києва 

IV квартал 

Десятка В. І. - 
начальник 
управління 
земельного 
кадастру 
Головного 
управління 
земельних 
ресурсів 

Голова комісії
Євлах О. Ю. 

3. 

Постійна комісія з 
питань 
містобудування та 
архітектури 

Про внесення змін до Правил забудови м. 
Києва, затверджених рішенням Київради від 
27.01.2005 N 11/2587 

січень - лютий 
(після надання 
відповідних 
матеріалів) 

Начальник 
Головного 
управління 
містобудування, 
архітектури та 
дизайну 
міського 
середовища 
Присяжнюк В. 
Ф., начальник 
Головного 
управління 
охорони 
культурної 
спадщини 
Кухаренко Р. І. 

Голова комісії
Шаломєєв Є. 
В. 

    

Про затвердження плану зонування та 
нормативних показників до Правил 
забудови м. Києва (на прикладі центральної 
частини міста у Голосіївському 
адміністративному районі) 

лютий - 
березень (після
надання 
відповідних 
матеріалів) 

Начальник 
Головного 
управління 
містобудування, 
архітектури та 
дизайну 
міського 
середовища 
Присяжнюк В. 
Ф. 

Товкач М. В. -
перший 
заступник 
голови комісії

    Про затвердження Містобудівної концепції 
регенерації Київської фортеці з 
перспективним розвитком створюваного 
мистецького та музейного комплексу 
"Мистецький арсенал" 

лютий - 
березень (після
надання 
відповідних 
матеріалів) 

Начальник 
Головного 
управління 
містобудування, 
архітектури та 
дизайну 
міського 
середовища 
Присяжнюк В. 
Ф., начальник 
Головного 
управління 
охорони 

Голова комісії
Шаломєєв Є. 
В. 



культурної 
спадщини 
Кухаренко Р. І. 

    

Про затвердження Містобудівної концепції 
реновації забудови вздовж вулиці Маршала 
Гречка 

лютий - 
березень (після
надання 
відповідних 
матеріалів) 

Начальник 
Головного 
управління 
містобудування, 
архітектури та 
дизайну 
міського 
середовища 
Присяжнюк В. 
Ф. 

Товкач М. В. -
перший 
заступник 
голови комісії

    
Про затвердження Схеми водопроводу та 
каналізації в м. Києві на період до 2020 року

лютий - 
березень (після
надання 
відповідних 
матеріалів) 

Начальник 
Головного 
управління 
містобудування, 
архітектури та 
дизайну 
міського 
середовища 
Присяжнюк В. 
Ф. 

Товкач М. В. -
перший 
заступник 
голови комісії

    

Про затвердження детального плану 
території мікрорайону в межах вулиць Іллі 
Еренбурга, Короленківської, Боженка, 
Байкової та залізничної колії 

лютий - 
березень (після
надання 
відповідних 
матеріалів) 

Начальник 
Головного 
управління 
містобудування, 
архітектури та 
дизайну 
міського 
середовища 
Присяжнюк В. 
Ф. 

Рибак О. В. - 
заступник 
голови комісії

    

Про затвердження детального плану 
території Печерського адміністративного 
району м. Києва 

лютий - 
березень (після
надання 
відповідних 
матеріалів) 

Печерська 
районна у місті 
Києві державна 
адміністрація 

Голова комісії
Шаломєєв Є. 
В. 

    

Про затвердження концепції (схеми) 
розміщення висотних будівель і споруд в м. 
Києві 

березень - 
квітень (після 
надання 
відповідних 
матеріалів) 

Начальник 
Головного 
управління 
містобудування, 
архітектури та 
дизайну 
міського 
середовища 
Присяжнюк В. 
Ф. 

Голова комісії
Шаломєєв Є. 
В. 

    

Про затвердження планів зонування та 
визначення граничних параметрів забудови 
та іншого використання земельних ділянок 
до Правил забудови міста Києва території в 
районі станцій метро "Бориспільська" та 
"Червоний хутір" 

березень - 
квітень (після 
надання 
відповідних 
матеріалів) 

Начальник 
Головного 
управління 
містобудування, 
архітектури та 
дизайну 
міського 
середовища 
Присяжнюк В. 
Ф. 

Рибак О. В. - 
заступник 
голови комісії

    

Про затвердження детального плану 
території мікрорайону Жуляни-1, Жуляни-2 
Солом'янського адміністративного району 
міста Києва 

квітень - 
травень (після 
надання 
відповідних 
матеріалів) 

Солом'янська 
районна у місті 
Києві державна 
адміністрація 

Голова комісії
Шаломєєв Є. 
В. 

    Про затвердження детального плану 
території в межах вулиць Московської, 
Трутенка, Ломоносова, Конєва, Касіяна, 
Якубовського 

квітень - 
травень (після 
надання 
відповідних 
матеріалів) 

Начальник 
Головного 
управління 
містобудування, 
архітектури та 
дизайну 

Гречківський 
П. М. - 
секретар 
комісії 



міського 
середовища 
Присяжнюк В. 
Ф. 

    
Про затвердження схеми розміщення 
паркінгів у м. Києві на період до 2020 року 

квітень - 
травень (після 
надання 
відповідних 
матеріалів) 

Начальник 
Головного 
управління 
містобудування, 
архітектури та 
дизайну 
міського 
середовища 
Присяжнюк В. 
Ф. 

Голова комісії
Шаломєєв Є. 
В. 

    
Про затвердження детального плану 
території селища Чапаєвка 

квітень - 
травень (після 
надання 
відповідних 
матеріалів) 

Голосіївська 
районна у місті 
Києві державна 
адміністрація 

Гречківський 
П. М. - 
секретар 
комісії 

    

Про затвердження схеми розміщення 
бюветних комплексів м. Києва на період до 
2020 року 

квітень - 
травень (після 
надання 
відповідних 
матеріалів) 

Начальник 
Головного 
управління 
містобудування, 
архітектури та 
дизайну 
міського 
середовища 
Присяжнюк В. 
Ф. 

Рибак О. В. - 
заступник 
голови комісії

    
Про затвердження детального плану 
території 11 мікрорайону Позняки-Західні 

квітень - 
травень (після 
надання 
відповідних 
матеріалів) 

Начальник 
Головного 
управління 
містобудування, 
архітектури та 
дизайну 
міського 
середовища 
Присяжнюк В. 
Ф. 

Рибак О. В. - 
заступник 
голови комісії

    
Про затвердження детального плану 
території "Нова Дарниця" 

травень - 
червень (після 
надання 
відповідних 
матеріалів) 

Начальник 
Головного 
управління 
містобудування, 
архітектури та 
дизайну 
міського 
середовища 
Присяжнюк В. 
Ф. 

Товкач М. В. -
перший 
заступник 
голови комісії

    

Про затвердження детального плану 
території мікрорайону Біличі з масивом 
Новобіличі 

травень - 
червень (після 
надання 
відповідних 
матеріалів) 

Начальник 
Головного 
управління 
містобудування, 
архітектури та 
дизайну 
міського 
середовища 
Присяжнюк В. 
Ф. 

Товкач М. В. -
перший 
заступник 
голови комісії

    

Про затвердження детального плану 
території району від межі м. Києва до вул. 
Васильківської. Розробка схем інженерного 
забезпечення району 

травень - 
червень (після 
надання 
відповідних 
матеріалів) 

Начальник 
Головного 
управління 
містобудування, 
архітектури та 
дизайну 
міського 
середовища 
Присяжнюк В. 
Ф. 

Рибак О. В. - 
заступник 
голови комісії



    

Про затвердження планів зонування та 
визначення граничних параметрів забудови 
та іншого використання земельних ділянок 
до Правил забудови м. Києва території 
Київської фортеці 

червень - 
липень (після 
надання 
відповідних 
матеріалів) 

Начальник 
Головного 
управління 
містобудування, 
архітектури та 
дизайну 
міського 
середовища 
Присяжнюк В. 
Ф. 

Голова комісії
Шаломєєв Є. 
В. 

    

Про затвердження детального плану 
території радгоспу Пуща-Водиця, проспект 
Правди 

червень - 
липень (після 
надання 
відповідних 
матеріалів) 

Начальник 
Головного 
управління 
містобудування, 
архітектури та 
дизайну 
міського 
середовища 
Присяжнюк В. 
Ф. 

Голова комісії
Шаломєєв Є. 
В. 

    
Про затвердження схеми розміщення 
культових споруд 

вересень - 
жовтень (після 
надання 
відповідних 
матеріалів) 

Начальник 
Головного 
управління 
містобудування, 
архітектури та 
дизайну 
міського 
середовища 
Присяжнюк В. 
Ф. 

Гречківський 
П. М. - 
секретар 
комісії 

    
Про затвердження детального плану 
території району Нижня Теличка 

вересень - 
жовтень (після 
надання 
відповідних 
матеріалів) 

Голосіївська 
районна у місті 
Києві державна 
адміністрація 

Голова комісії
Шаломєєв Є. 
В. 

    
Про затвердження детального плану 
території району Комсомольськ-П'ятихатки 

вересень - 
жовтень (після 
надання 
відповідних 
матеріалів) 

Голосіївська 
районна у місті 
Києві державна 
адміністрація 

Рибак О. В. - 
заступник 
голови комісії

    

Про затвердження схеми планування 
території та детального плану території 
мікрорайонів Черемшина-Радужне 

жовтень - 
листопад (після
надання 
відповідних 
матеріалів) 

Дніпровська 
районна у місті 
Києві державна 
адміністрація 

Товкач М. В. -
перший 
заступник 
голови комісії

    

Про затвердження схеми планування 
території та детального плану території 
мікрорайону Микільська Слобідка 

жовтень - 
листопад (після
надання 
відповідних 
матеріалів) 

Дніпровська 
районна у місті 
Києві державна 
адміністрація 

Рибак О. В. - 
заступник 
голови комісії

    

Про затвердження схеми планування 
території та детального плану території 
мікрорайонів Ліски, Стара Дарниця, ДВРЗ 

жовтень - 
листопад (після
надання 
відповідних 
матеріалів) 

Дніпровська 
районна у місті 
Києві державна 
адміністрація 

Товкач М. В. -
перший 
заступник 
голови комісії

    
Про затвердження детального плану 
території району Корчувате-1, 2 

листопад - 
грудень (після 
надання 
відповідних 
матеріалів) 

Начальник 
Головного 
управління 
містобудування, 
архітектури та 
дизайну 
міського 
середовища 
Присяжнюк В. 
Ф. 

Голова комісії
Шаломєєв Є. 
В. 

    Про затвердження детального плану 
території парку "Острів Галерний", "Жуків 
Острів" 

листопад - 
грудень (після 
надання 
відповідних 

Голосіївська 
районна у місті 
Києві державна 
адміністрація 

Голова комісії
Шаломєєв Є. 
В. 



матеріалів) 

4. 
Постійна комісія з 
питань власності 

Про відчуження майна: передача, списання, 
демонтаж або продаж майна комунальної 
власності (враховуючи транспортні засоби), 
в тому числі за пропозицією Головного 
управління комунальної власності м. Києва 
проект рішення Київради "Про 
затвердження Положення про порядок 
продажу основних засобів комунальної 
власності територіальної громади міста 
Києва шляхом аукціону" та внесення змін до
рішення Київради від 19.07.2005 N 816/3391 
"Про затвердження Порядку списання 
основних засобів з балансів підприємств, 
установ та організацій комунальної 
власності територіальної громади міста 
Києва" 

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
комунальної 
власності м. 
Києва Київської 
міської 
державної 
адміністрації 
Чуб А. В., 
Головні 
управління 
КМДА 

Заступники 
голови комісії
Міронов В. 
Є., Манжура 
В. Г. 

    
Про передачу комунального майна до 
державної власності 

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
комунальної 
власності м. 
Києва Київської 
міської 
державної 
адміністрації 
Чуб А. В. 

Секретар 
комісії Іванов 
П. Ф., депутат
комісії 
Ледовських 
О. В. 

    

Про прийняття та зарахування майна до 
комунальної власності: в тому числі за 
пропозицією Головного управління 
промислової, науково-технічної та 
інноваційної політики "Про відміну рішення 
Київради від 29.05.2003 N 502/662 "Про 
зарахування до комунальної власності 
територіальної громади м. Києва 
тунелепрохідницького комплексу КТ-6,2 
А24" 

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
комунальної 
власності м. 
Києва Київської 
міської 
державної 
адміністрації 
Чуб А. В., 
начальник 
Головного 
управління 
промислової, 
науково-
технічної та 
інноваційної 
політики 
Іваненко О. М. 

Секретар 
комісії Іванов 
П. Ф., депутат
комісії 
Ледовських 
О. В. 

    

Про передачу об'єктів під реконструкцію 
(розгляд і внесення пропозицій до планів і 
програм будівництва та реконструкції 
об'єктів на відповідній території; виконання 
або делегування на конкурсній основі 
генеральній будівельній організації 
(підрядній організації) функцій замовника на
будівництво, реконструкцію і ремонт житла, 
інших об'єктів соціальної та виробничої 
інфраструктури комунальної власності) 

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
житлового 
забезпечення 
Київської міської
державної 
адміністрації 
Голиця М. М. 

Депутати 
комісії 
Березніков О.
І., Пічкуров А.
А. 

    

Про передачу в оренду комунального майна
(приміщень, будівель, споруд та цілісних 
майнових комплексів) територіальної 
громади міста Києва: в тому числі за 
пропозицією начальника Служби у справах 
неповнолітніх: "Про надання приміщення 
для розміщення Служби у справах 
неповнолітніх площею не менше 350 кв. м" 

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
комунальної 
власності м. 
Києва Київської 
міської 
державної 
адміністрації 
Чуб А. В. 

Голова комісії
Дейнега В. 
П., заступник 
голови комісії
Манжура В. 
Г., депутат 
комісії Чуб А. 
В. 

    Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 
закінчених будівництвом об'єктів 

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 

Депутати 
комісії 
Симоненко К.



комунального призначення, в тому числі за 
пропозицією Головного управління 
комунальної власності м. Києва 

комунальної 
власності м. 
Києва Київської 
міської 
державної 
адміністрації 
Чуб А. В. 

В., 
Супруненко 
О. І. 

    Про надання майна під заставу 
Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
комунальної 
власності м. 
Києва Київської 
міської 
державної 
адміністрації 
Чуб А. В. 

Заступник 
голови комісії
Міронов В. 
Є., депутат 
комісії 
Лавров І. С. 

    

Про корпоративні права та основні 
положення політики Київради, як власника, 
по управлінню корпоративними правами 

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
комунальної 
власності м. 
Києва Київської 
міської 
державної 
адміністрації 
Чуб А. В. 

Заступник 
голови комісії
Манжура В. 
Г., секретар 
комісії Іванов 
П. Ф. 

    
Про продовження терміну договору на 
об'єкти незавершеного будівництва 

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
комунальної 
власності м. 
Києва Київської 
міської 
державної 
адміністрації 
Чуб А. В., 
начальник 
регіонального 
відділення 
Фонду 
державного 
майна України 
по м. Києву 
Збуржинський В.
Ф. 

Депутати 
комісії 
Супруненко 
О. І., Лавров 
І. С. 

    
Про банкрутство комунальних підприємств 
та здійснення санації 

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
комунальної 
власності м. 
Києва Київської 
міської 
державної 
адміністрації 
Чуб А. В. 

Заступники 
голови комісії
Міронов В. 
Є., Манжура 
В. Т. 

    

Про створення спільних підприємств за 
участю підприємств комунальної власності, 
у тому числі з іноземними інвестиціями 

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
комунальної 
власності м. 
Києва Київської 
міської 
державної 
адміністрації 
Чуб А. В., 
Головні 
управління 
КМДА 

Депутати 
комісії 
Березніков О.
І., Пічкуров А.
А. 



    
Про створення та реорганізацію 
комунальних підприємств 

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
комунальної 
власності м. 
Києва Київської 
міської 
державної 
адміністрації 
Чуб А. В., 
Головні 
управління 
КМДА 

Депутати 
комісії 
Симоненко К.
В., 
Супруненко 
О. І. 

    
Про приватизацію об'єктів комунальної 
власності 

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
комунальної 
власності м. 
Києва Київської 
міської 
державної 
адміністрації 
Чуб А. В., 
начальник 
регіонального 
відділення 
Фонду 
державного 
майна України 
по м. Києву 
Збуржинський В.
Ф. 

Голова комісії
Дейнега В. 
П., депутати 
комісії Чуб А. 
В., Лавров І. 
С. 

    

Про об'єкти комунальної власності за 
межами відповідних адміністративно-
територіальних одиниць 

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
комунальної 
власності м. 
Києва Київської 
міської 
державної 
адміністрації 
Чуб А. В. 

Заступник 
голови комісії
Міронов В. 
Є., депутат 
комісії 
Лавров І. С. 

    Зберігання майна комунальної власності 
Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
комунальної 
власності м. 
Києва Київської 
міської 
державної 
адміністрації 
Чуб А. В. 

Депутати 
комісії 
Супруненко 
О. І., Лавров 
І. С. 

5. 

Постійна комісія з 
питань житлово-
комунального 
господарства та 
паливно-
енергетичного 
комплексу 

Про затвердження Програми забезпечення 
існуючого житлового фонду м. Києва 
приладами обліку теплової енергії, 
природного газу та холодної води 

I та II квартали 
2007 року 

Начальник 
Головного 
управління 
палива, 
енергетики та 
енергозбережен
ня Демидов О. 
Д. 

Голова комісії
Бондар Ю. І. 

    

Про затвердження Міської програми 
енергозбереження, режиму економії 
енергоресурсів підприємствами, установами
та організаціями незалежно від форм 
власності та підпорядкування 

I та II квартали 
2007 року 

Начальник 
Головного 
управління 
палива, 
енергетики та 
енергозбережен
ня Демидов О. 
Д. 

Голова комісії
Бондар Ю. І. 

    Про розгляд протесту заступника прокурора I та II квартали Начальник Голова комісії



м. Києва від 28.03.2006 N 17/1-94 та 
протесту заступника прокурора м. Києва від 
19.04.2006 N 07/1-94 на рішення Київради 
від 24.11.2005 N 427/2888 "Про визначення 
виконавців житлово-комунальних послуг у 
житловому фонді комунальної власності 
територіальної громади м. Києва" 

2007 року 

Головного 
управління 
житлового 
господарства 
Стороженко В. 
С. 

Бондар Ю. І. 

    

Виділення субвенції з міського бюджету на 
покриття різниці, яка виникає між 
економічно обґрунтованими витратами на 
теплову енергію АЕК "Київенерго" та 
тарифами, встановленими 
розпорядженнями КМДА 

I та II квартали 
2007 року 

Голова 
правління АЕК 
"Київенерго" 
Ященко Б. В. та 
начальник 
Головного 
управління 
палива, 
енергетики та 
енергозбережен
ня Демидов О. 
Д. 

Голова комісії
Бондар Ю. І. 

    

Виділення коштів із міського бюджету для 
проведення страхування комунального 
майна, що знаходиться в управлінні АЕК 
"Київенерго" 

I та II квартали 
2007 року 

Голова 
правління АЕК 
"Київенерго" 
Ященко Б. В. та 
начальник 
Головного 
управління 
палива, 
енергетики та 
енергозбережен
ня Демидов О. 
Д. 

Голова комісії
Бондар Ю. І. 

    

Про нормативи вартості приєднання 
потужностей об'єктів електро-, тепло-, 
водопостачання та водовідведення у м. 
Києві 

I та II квартали 
2007 року 

Голова 
правління АЕК 
"Київенерго" 
Ященко Б. В. та 
начальник 
Головного 
управління 
палива, 
енергетики та 
енергозбережен
ня Демидов О. 
Д. 

Голова комісії
Бондар Ю. І. 

    

Виділення коштів із міського бюджету на 
добудову блоку N 3 ТЕЦ 6, РК "Позняки" 
АЕК "Київенерго" 

I та II квартали 
2007 року 

Голова 
правління АЕК 
"Київенерго" 
Ященко Б. В. та 
начальник 
Головного 
управління 
палива, 
енергетики та 
енергозбережен
ня Демидов О. 
Д. 

Голова комісії
Бондар Ю. І. 

    

Про звільнення ВАТ "Київгаз" від сплати 
земельного податку на земельні ділянки, на 
яких розташовані об'єкти, що є власністю 
громади м. Києва та перебувають на балансі
ВАТ "Київгаз" 

I та II квартали 
2007 року 

Голова 
правління ВАТ 
"Київгаз" 
Слепкань С. П. 

Голова комісії
Бондар Ю. І. 

    

Про звільнення ВАТ "Київгаз" від сплати 
державного мита по позовах до споживачів-
громадян за несплату за спожитий 
природний газ у місцевих судах м. Києва 

I та II квартали 
2007 року 

Голова 
правління ВАТ 
"Київгаз" 
Слепкань С. П. 

Голова комісії
Бондар Ю. І. 

    

Про виділення коштів із бюджету м. Києва 
на встановлення побудинкових приладів 
обліку в багатоквартирних будинках, де газ 
використовується для опалення та 
приготування їжі 

I та II квартали 
2007 року 

Голова 
правління ВАТ 
"Київгаз" 
Слепкань С. П. 

Голова комісії
Бондар Ю. І. 



    

Про виділення коштів із бюджету м. Києва 
на реконструкцію газових мереж та 
перекладку малонадійних газопроводів 

I та II квартали 
2007 року 

Голова 
правління ВАТ 
"Київгаз" 
Слепкань С. П. 

Голова комісії
Бондар Ю. І. 

    

Про виділення коштів із бюджету м. Києва 
на проектування та будівництво системи 
телемеханіки для управління системою 
газопостачання м. Києва 

I та II квартали 
2007 року 

Голова 
правління ВАТ 
"Київгаз" 
Слепкань С. П. 

Голова комісії
Бондар Ю. І. 

    

Про виділення коштів із бюджету м. Києва 
на проектування, будівництво та 
капітальний ремонт станцій катодного 
захисту газопроводів, що належать громаді 
м. Києва 

I та II квартали 
2007 року 

Голова 
правління ВАТ 
"Київгаз" 
Слепкань С. П. 

Голова комісії
Бондар Ю. І. 

    

Про виділення ВАТ "Київгаз" земельних 
ділянок на умовах оренди для будівництва 
автозаправочних станцій на 
компромованому газі (стиснений метан) 

I та II квартали 
2007 року 

Голова 
правління ВАТ 
"Київгаз" 
Слепкань С. П. 

Голова комісії
Бондар Ю. І. 

    
Програма будівництва громадських туалетів 
на період до 2010 року 

I та II квартали 
2007 року 

Начальник 
Головного 
управління 
комунального 
господарства 
Шпарик М. М. 

Голова комісії
Бондар Ю. І. 

    

Про надання АЕК "Київенерго" частини 
земельної ділянки для будівництва 
житлового будинку, переданої згідно з 
рішенням Київради від 27.10.2005 N 
342/3803 АТХК "Київміськбуд" в 
довгострокову оренду на 15 років для 
будівництва житлових будинків та об'єктів 
соціальної сфери житлового масиву 
Теремки-3 на Кільцевій дорозі і у 
Голосіївському районі м. Києва 

I та II квартали 
2007 року 

Голова 
правління АЕК 
"Київенерго" 
Ященко Б. В. та 
начальник 
Головного 
управління 
палива, 
енергетики та 
енергозбережен
ня Демидов О. 
Д. 

Голова комісії
Бондар Ю. І. 

    

Про затвердження переліку житлово-
комунальних послуг у житловому фонді 
міста Києва, право на здійснення яких 
виборюється на конкурсних засадах 

I та II квартали 
2007 року 

Начальник 
Головного 
управління 
житлового 
господарства 
Стороженко В. 
С. 

Голова комісії
Бондар Ю. І. 

    

Про вдосконалення системи надання 
населенню міста Києва послуг з водо-, 
теплопостачання та водовідведення 

I та II квартали 
2007 року 

Начальник 
Головного 
управління 
житлового 
господарства 
Стороженко В. 
С. 

Голова комісії
Бондар Ю. І. 

    

Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади м. Києва 
спеціальної техніки з обладнанням та її 
передачу до комунальної власності 
районних у місті Києві рад 

I та II квартали 
2007 року 

Начальник 
Головного 
управління 
житлового 
господарства 
Стороженко В. 
С. 

Голова комісії
Бондар Ю. І. 

    

Про розгляд протесту заступника прокурора 
м. Києва від 28.03.2006 N 17/1-94 та 
протесту заступника прокурора м. Києва від 
19.04.2006 N 07/1-94 на рішення Київради 
від 24.11.2005 N 427/2888 "Про визначення 
виконавців житлово-комунальних послуг у 
житловому фонді комунальної власності 
територіальної громади м. Києва" 

I та II квартали 
2007 року 

Начальник 
Головного 
управління 
житлового 
господарства 
Стороженко В. 
С. 

Голова комісії
Бондар Ю. І. 

    Розгляд та затвердження Програми 
ремонту, реконструкції та розвитку 
каналізаційного господарства м. Києва на 
період 2006 - 2010 роки 

I та II квартали 
2007 року 

Начальник 
Головного 
управління 
комунального 
господарства 

Голова комісії
Бондар Ю. І. 



Шпарик М. М. та
голова 
правління АК 
"Київводоканал"
Сердюк С. Д. 

    

Розгляд та затвердження Програми 
енергозбереження на період 2006 - 2020 
роки 

I та II квартали 
2007 року 

Начальник 
Головного 
управління 
палива, 
енергетики та 
енергозбережен
ня Демидов О. 
Д. та голова 
правління АК 
"Київводоканал"
Сердюк С. Д. 

Голова комісії
Бондар Ю. І. 

    

Розгляд та затвердження природоохоронних
заходів по ВАТ "АК "Київводоканал" для 
виділення необхідного фінансування з 
міського фонду охорони навколишнього 
природного середовища у 2007 році 

I та II квартали 
2007 року 

Начальник 
управління 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 
Трокоз В. А. та 
голова 
правління АК 
"Київводоканал"
Сердюк С. Д. 

Голова комісії
Бондар Ю. І. 

    

Розгляд та затвердження Програми 
резервування земельних ділянок під об'єкти 
капітального будівництва 

I та II квартали 
2007 року 

Голова 
правління АК 
"Київводоканал"
Сердюк С. Д. 

Голова комісії
Бондар Ю. І. 

    

Розгляд та затвердження Програми 
незавершеного будівництва об'єктів 
водопровідно-каналізаційного господарства 

I та II квартали 
2007 року 

Голова 
правління АК 
"Київводоканал"
Сердюк С. Д. 

Голова комісії
Бондар Ю. І. 

    

Підготовка звернення до Кабінету Міністрів 
України з проханням щодо подовження 
терміну дії постанови КМУ від 22.05.2006 N 
705 або прийняття рішення про виділення 
коштів у сумі 21,8 млн. грн. для погашення 
підтвердженої заборгованості перед ВАТ "АК
"Київводоканал" 

I та II квартали 
2007 року 

Голова 
правління АК 
"Київводоканал"
Сердюк С. Д. 

Голова комісії
Бондар Ю. І. 

6. 

Постійна комісія з 
питань 
промисловості, 
підприємництва та 
регуляторної 
політики 

Про затвердження в м. Києві принципу 
організаційної єдності з видачі документів 
дозвільного характеру 

I півріччя 2007 
року 

Головне 
управління з 
питань 
регуляторної 
політики та 
підприємництва 

Голова комісії
Яковчук М. 
Ю. 

    

Про приведення рішення Київради від 
09.03.2006 N 166/3257 "Про внесення змін 
та доповнень до рішення Київради від 
18.11.2004 N 678/2088 "Про збір та видачу 
дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та 
сфери послуг" у відповідність до вимог 
Закону України "Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності" 

I півріччя 2007 
року 

Начальник 
Головного 
управління з 
питань 
регуляторної 
політики та 
підприємництва 
Поворозник М. 
Ю. 

Голова комісії
Яковчук М. 
Ю. 

    

Про Положення про часткове відшкодування
з міського бюджету відсоткових ставок за 
кредитами, залученими суб'єктами малого 
та середнього підприємництва м. Києва 

I півріччя 2007 
року 

Начальник 
Головного 
управління з 
питань 
регуляторної 
політики та 
підприємництва 
Поворозник М. 
Ю. 

Голова комісії
Яковчук М. 
Ю. 

    Про внесення змін до Положення про 
Головне управління з питань регуляторної 
політики та підприємництва виконавчого 

I півріччя 2007 
року 

Начальник 
Головного 
управління з 

Голова комісії
Яковчук М. 
Ю. 



органу Київради (КМДА) 

питань 
регуляторної 
політики та 
підприємництва 
Поворозник М. 
Ю. 

    

Про збільшення чисельності Головного 
Управління з питань регуляторної політики 
та підприємництва виконавчого органу 
Київради (КМДА) 

I півріччя 2007 
року 

Начальник 
Головного 
управління з 
питань 
регуляторної 
політики та 
підприємництва 
Поворозник М. 
Ю. 

Голова комісії
Яковчук М. 
Ю. 

7. 

Постійна комісія з 
питань торгівлі, 
громадського 
харчування та 
послуг 

Про затвердження Програми "Захист прав 
споживачів у місті Києві. 2007 - 2010 роки" 

I півріччя 2007 
року 

Начальник 
Головного 
управління з 
питань захисту 
прав споживачів
Гудзій А. А. 

Депутати 
комісії 
Меліхова Т. І.,
Козир С. В. 

    

Про приведення рішення Київради від 
09.03.2006 N 166/3257 "Про внесення змін 
та доповнень до рішення Київради від 
18.11.2004 N 678/2088 "Про збір та видачу 
дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та 
сфери послуг" у відповідність до вимог 
Закону України "Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності" 

I півріччя 2007 
року 

Начальник 
Головного 
управління з 
питань 
регуляторної 
політики та 
підприємництва 
Поворозник М. 
Ю. 

Депутат 
комісії Козир 
С. В. 

    

Про передачу мобільних пересувних 
лабораторій та радіометричних приладів 
для забезпечення ветеринарно-санітарної 
експертизи в місті Києві 

І півріччя 2007 
року 

Начальник 
Головного 
управління з 
питань торгівлі 
та побуту 
Щербенко В. П. 

Голова комісії
Вільдман І. 
Л., депутат 
комісії 
Давидов О. 
М. 

    

Про скасування рішення Київради від 
12.02.2004 N 38/1248 "Про закрите 
акціонерне ТОВ "Хліб Києва" та повернення 
майна ВАТ "Київхліб" та ЗАТ "Київмлин" до 
територіальної громади міста" 

I півріччя 2007 
року 

Начальник 
Головного 
управління з 
питань торгівлі 
та побуту 
Щербенко В. П. 

Голова комісії
Вільдман І. 
Л., депутат 
комісії Козир 
С. В. 

8. 

Постійна комісія з 
питань охорони 
здоров'я та 
соціального захисту

Про затвердження Концепції розвитку 
охорони здоров'я в місті Києві 

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
охорони 
здоров'я та 
медичного 
забезпечення 
виконавчого 
органу Київради
(КМДА) 
Качурова Л. В. 

Голова комісії
Богомолець-
Шереметьєва
О. В. 

    
Про затвердження системи управління в 
галузі охорони здоров'я міста Києва 

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
охорони 
здоров'я та 
медичного 
забезпечення 
виконавчого 
органу Київради
(КМДА) 
Качурова Л. В. 

Голова комісії
Богомолець-
Шереметьєва
О. В. 

    Про виключення нежилого будинку на вулиці
Салютній, 23, літера А, корпуси 1, 2 
дошкільного навчального закладу 3434 з 
мережі дошкільних навчальних закладів 

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
охорони 
здоров'я та 

Голова комісії
Богомолець-
Шереметьєва
О. В. 



медичного 
забезпечення 
виконавчого 
органу Київради
(КМДА) 
Качурова Л. В. 

    
Про створення Центру ресоціалізації 
наркозалежної молоді "Твоя перемога" 

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління у 
справах сім'ї та 
молоді 
Березенко С. І. 

Голова комісії
Богомолець-
Шереметьєва
О. В. 

    

Про створення відділення денного 
перебування для розумово відсталих 
інвалідів з елементами соціально-трудової 
реабілітації - філії Центру трудової 
реабілітації для розумово відсталих 
інвалідів м. Києва в Оболонському районі 

Протягом IV 
сесії 

Постійна комісії 
Київради з 
питань охорони 
здоров'я та 
медичного 
забезпечення, 
начальник 
Головного 
управління 
соціального 
захисту 
населення 
виконавчого 
органу Київради
(КМДА) Бичков 
С. І. 

Голова комісії
Богомолець-
Шереметьєва
О. В. 

9. 
Постійна комісія з 
питань екологічної 
політики 

Про затвердження основних напрямків 
охорони навколишнього природного 
середовища та забезпечення безпеки 
життєдіяльності в м. Києві 

січень 2007 
року 

Начальник 
управління 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 
Трокоз В. А. 

Голова комісії
Коваленко А. 
А., депутат 
комісії 
Карабаєв Д. 
Т. 

Про затвердження переліку 
природоохоронних заходів у м. Києві у 2007 
році  

січень - лютий 
2007 року 

Начальник 
управління 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 
Трокоз В. А., 
начальник 
Державного 
управління 
екології та 
природних 
ресурсів в м. 
Києві Прогнімак 
О. В.  

Голова комісії
Коваленко А. 
А.  

    

Про затвердження Положення щодо 
інформування громадськості міста Києва 
про стан забрудненням навколишнього 
природного середовища 

лютий 2007 
року 

Начальник 
управління 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 
Трокоз В. А. 

Депутати 
комісії 
Карабаєв Д. 
Т., Петькун О.
Д. 

    
Про створення комунального підприємства 
"Київський екологічний центр" 

лютий 2007 
року 

Начальник 
управління 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 
Трокоз В. А. 

Депутат 
комісії 
Карабаєв Д. 
Т. 

    Про затвердження Програми утилізації 
рослинних відходів у м. Києві 

березень 2007 
року 

Начальник 
Головного 
управління 
комунального 
господарства 

Депутат 
комісії 
Андрушенко 
Б. С. 



Шпарик М. М. 

    

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по експлуатації 
зелених насаджень Подільського району 
міста Києва для експлуатації та 
обслуговування парку-пам'ятки садово-
паркового мистецтва "Кинь-Грусть" 

березень - 
квітень 2007 
року 

Начальник 
управління 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 
Трокоз В. А. 

Депутат 
комісії 
Андрушенко 
Б. С. 

    

Про затвердження Київської міської 
програми енергозбереження, режиму 
економії енергоресурсів підприємствами, 
установами та організаціями незалежно від 
форм власності та підпорядкування 

квітень 2007 
року 

Начальник 
Головного 
управління 
палива, 
енергетики та 
енергозбережен
ня Демидов О. 
Д. 

Голова комісії
Коваленко А. 
А, депутат 
комісії 
Карабаєв Д. 
Т. 

    
Про затвердження нової системи управління
сектором відходів у м. Києві 

квітень 2007 
року 

Начальник 
Головного 
управління 
комунального 
господарства 
Шпарик М. М. 

Депутати 
комісії 
Карабаєв Д. 
Т., Артеменко
А. В. 

    

Про внесення змін до рішення Київради від 
23.12.2004 N 878/2288 (включення до 
складу РЛП островів) 

I квартал 2007 
року 

Начальник 
Державного 
управління 
екології та 
природних 
ресурсів в м. 
Києві Прогнімак 
В. О., директор 
ДКП "Плесо" 
Щепець М. С. 

Депутат 
комісії 
Андрушенко 
Б. С. 

    
Про затвердження нової редакції Київської 
міської програми "Екологія транспорту" 

I - II квартали 
2007 року 

Начальник 
управління 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 
Трокоз В. А., 
начальник 
Головного 
управління 
транспорту та 
зв'язку КМДА 
Шпильовий І. Ф. 

Депутати 
комісії 
Карабаєв Д. 
Т., Артеменко
А. В. 

    

Про затвердження Програми відновлення та
впорядкування озер, річок, ставків та 
джерел у м. Києві на 2006 - 2015 роки 

липень 2007 

Начальник 
Головного 
управління 
комунального 
господарства 
Шпарик М. М., 
директор ДКП 
"Плесо" Щепець
М. С. 

Депутат 
комісії 
Андрушенко 
Б. С. 

    

Про затвердження проектів прибережних 
захисних смуг об'єктів та схем зовнішніх 
меж прибережних захисних смуг об'єктів 
водного фонду у районах м. Києва 

серпень - 
вересень 2007 
року 

Начальник 
управління 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 
Трокоз В. А. 

Депутат 
комісії 
Андрушенко 
Б. С. 

    

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по експлуатації 
зелених насаджень у Подільському та 
Шевченківському районах м. Києва для 
експлуатації та обслуговування парку-
пам'ятки садово-паркового мистецтва 
"Сирецький Гай" 

вересень 2007 
року 

Начальник 
управління 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 
Трокоз В. А. 

Депутат 
комісії 
Андрушенко 
Б. С. 



    

Про затвердження Київської міської 
програми охорони навколишнього 
природного середовища на період до 2011 
року 

листопад - 
грудень 2007 
року 

Начальник 
Державного 
управління 
екології та 
природних 
ресурсів в м. 
Києві Прогнімак 
О. В., начальник
управління 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 
Трокоз В. А. 

Депутат 
комісії 
Карабаєв Д. 
Т. 

    Про заповідання нових територій в м. Києві протягом року 

Начальник 
Державного 
управління 
екології та 
природних 
ресурсів в м. 
Києві Прогнімак 
О. В. 

Депутат 
комісії 
Карабаєв Д. 
Т. 

    

Про погодження надання спеціальних 
дозволів на користування підземними 
водами 

протягом року 

Начальник 
управління 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 
Трокоз В. А. 

Голова комісії
Коваленко А. 
А. 

    

Про затвердження переліку 
природоохоронних заходів у м. Києві у 2008 
році 

грудень 2007 
року 

Начальник 
управління 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 
Трокоз В. А., 
начальник 
Державного 
управління 
екології та 
природних 
ресурсів в м. 
Києві Прогнімак 
О. В. 

Голова комісії
Коваленко А. 
А. 

10. 
Постійна комісія з 
питань транспорту 
та зв'язку 

Про формування пропозицій щодо проекту 
змін до бюджету та Програми соціально-
економічного та культурного розвитку міста 
Києва на II півріччя 2007 року 

червень - 
липень 2007 
року 

Головне 
управління 
транспорту, 
зв'язку та 
інформатизації 
КМДА, КП 
"Київпастранс", 
КК 
"Київавтодор", 
КП "Київський 
метрополітен", 
КП 
"Київдорсервіс" 

Голова комісії
Ламбуцький 
М. М. 

    Про Концепцію розвитку дорожньо-
транспортного комплексу м. Києва та 
основні напрямки роботи постійної комісії 
Київради з питань транспорту та зв'язку на 
2007 - 2011 рр. 

протягом 2007 
року 

Головне 
управління 
транспорту, 
зв'язку та 
інформатизації 
КМДА, КП 
"Київпастранс", 
КП "Київський 
метрополітен", 
КК 
"Київавтодор", 
КСК "Київ", 

Голова комісії
Ламбуцький 
М. М. 



КПМА"Київ" 
("Жуляни"), 
НДІСЕП 

    
Про впорядкування тарифів на проїзд у 
міському пасажирському транспорті 

I - II квартали 
2007 року 

Головне 
управління 
транспорту, 
зв'язку та 
інформатизації, 
Головне 
управління 
цінової політики,
Головне 
управління 
фінансів, КП 
"Київпастранс", 
КП "Київський 
метрополітен" 

Голова комісії
Ламбуцький 
М. М. 

    

Про впорядкування робіт з паркування та 
розвиток мережі інших об'єктів дорожнього 
сервісу 

I - II квартали 
2007 року 

Головне 
управління 
транспорту, 
зв'язку та 
інформатизації 
КМДА, КК 
"Київавтодор", 
КП 
"Київдорсервіс" 

Голова комісії
Ламбуцький 
М. М. 

    

Про заходи щодо поліпшення організації 
дорожнього руху та зменшення 
навантаження на вулично-шляхову мережу 
міста 

протягом 2007 
року 

Головне 
управління 
транспорту, 
зв'язку та 
інформатизації 
КМДА, КП 
"Київпастранс", 
КП "Київський 
метрополітен", 
ГУ ДАІ МВС у м.
Києві, КК 
"Київавтодор", 
КП 
"Київдорсервіс", 
АТ "Київпроект" 

Голова комісії
Ламбуцький 
М. М. 

    
Про розвиток і реконструкцію міських 
дорожньо-транспортних об'єктів 

протягом 2007 
року 

Головне 
управління 
транспорту, 
зв'язку та 
інформатизації 
КМДА, КК 
"Київавтодор" 

Голова комісії
Ламбуцький 
М. М. 

    
Про вирішення проблемних питань 
утримання вулично-шляхової мережі міста 

протягом 2007 
року 

Головне 
управління 
транспорту, 
зв'язку та 
інформатизації 
КМДА, КК 
"Київавтодор" 

Голова комісії
Ламбуцький 
М. М. 

    

Про затвердження Програми будівництва, 
реконструкції та капітального ремонту 
дощової каналізації на період до 2015 року 

протягом 2007 
року 

Головне 
управління 
транспорту, 
зв'язку та 
інформатизації 
КМДА, КК 
"Київавтодор" 

Голова комісії
Ламбуцький 
М. М. 

    Про розвиток бази метрополітену та 
наземного громадського транспорту міста 

протягом 2007 
року 

Головне 
управління 
транспорту, 
зв'язку та 
інформатизації 
КМДА, КП 
"Київпастранс", 

Голова комісії
Ламбуцький 
М. М. 



КП "Київський 
метрополітен", 
ГУ ДАІ МВС у 
місті Києві, КК 
"Київавтодор", 
КП 
"Київдорсервіс", 
АТ "Київпроект" 

    

Про підвищення пропускної спроможності 
вулично-шляхової мережі міста шляхом 
удосконалення трамвайного сполучення за 
рахунок реконструкції трамвайних колій та 
модернізації рухомого складу (рішення 
Київради від 30.09.2004 N 488/1898, 
розпорядження КМДА від 08.09.2004 N 
1673, від 05.08.2005 N 1451, від 20.01.2006 
N 56) 

протягом 2007 
року 

Головне 
управління 
транспорту, 
зв'язку та 
інформатизації 
КМДА, КП 
"Київпастранс" 

Голова комісії
Ламбуцький 
М. М. 

    

Про заходи щодо покращення фінансового 
стану комунальних підприємств 
пасажирського транспорту шляхом:
1. укладання комунального договору на 
транспортні послуги;
2. впровадження соціальної картки; 
впровадження системи електронного обліку 
пасажирів 

протягом 2007 
року 

Головне 
управління 
транспорту, 
зв'язку та 
інформатизації 
КМДА, КП 
"Київпастранс", 
КП"Київський 
метрополітен" 

Голова комісії
Ламбуцький 
М. М. 

    

Про стан справ щодо будівництва 
Подільського мостового переходу через 
річку Дніпро в м. Києві 

протягом 2007 
року 

Головне 
управління 
транспорту, 
зв'язку та 
інформатизації 
КМДА, КП 
"Київпастранс", 
КК 
"Київавтодор", 
КП "Київський 
метрополітен" 

Голова комісії
Ламбуцький 
М. М. 

    

Про подальшу роботу КП Міжнародний 
аеропорт "Київ" ("Жуляни") та Стратегічну 
концепцією його розвитку 

протягом 2007 
року 

Головне 
управління 
економіки та 
інвестицій 
КМДА, КП МА 
"Київ" 
("Жуляни") 

Голова комісії
Ламбуцький 
М. М. 

    

Про формування пропозицій до проекту 
бюджету та Програми соціально-
економічного та культурного розвитку міста 
Києва на 2008 рік щодо розвитку дорожньо-
транспортного комплексу 

протягом 2007 
року 

Головне 
управління 
транспорту, 
зв'язку та 
інформатизації 
КМДА, КП 
"Київпастранс", 
КК 
"Київавтодор", 
КП "Київський 
метрополітен", 
КП 
"Київдорсервіс" 

Голова комісії
Ламбуцький 
М. М. 

    

Про організацію спільного засідання колегії 
Міністерства транспорту України та КМДА з 
питань транспортного забезпечення та 
розвитку його інфраструктури 

протягом 2007 
року 

Головне 
управління 
транспорту, 
зв'язку та 
інформатизації 
КМДА, 
Міністерство 
транспорту 
України, КП 
"Київпастранс", 
КК 
"Київавтодор" 

Голова комісії
Ламбуцький 
М. М. 



    Про розвиток річкового транспорту м. Києва 
протягом 2007 
року 

Головне 
управління 
транспорту, 
зв'язку та 
інформатизації 
КМДА, КСК 
"Київ" 

Голова комісії
Ламбуцький 
М. М. 

11. 

Постійна комісія з 
питань місцевого 
самоврядування, 
регіональних та 
міжнародних 
зв'язків 

Про затвердження Положення про постійні 
комісії Київської міської ради V скликання 

I квартал 2007 
року (із плану 
2006 року) 

  
Голова комісії
Рудик С. Я. 

    

Про затвердження Положення про 
громадську приймальню депутата Київської 
міської ради 

I квартал 2007 
року (із плану 
2006 року) 

  
Голова комісії
Рудик С. Я. 

Про повноваження (обсяг і межі) районних у 
місті Києві рад
 (ст. 26, п. 2, ч. 1;ст. 41 ЗУ)  

I-ше півріччя 
2007 року (із 
плану 2006 
року)  

Голова комісії
Рудик С. Я.  

    
Про організацію управління районами міста 
Києва 

I-ше півріччя 
2007 року 

В. о. заступника 
голови КМДА 
Головач В. В. 

Голова комісії
Рудик С. Я. 

    Про органи самоорганізації населення 
I квартал 2007 
року (із плану 
2006 року) 

Начальник 
головного 
управління з 
питань 
внутрішньої 
політики КМДА 
Гончарук В. О. 

Секретар 
комісії 
Свербиус О. 
В. 

    
Про повноваження органів самоорганізації 
населення в місті Києві 

I квартал 2007 
року (із плану 
2006 року) 

Начальник 
Головного 
управління з 
питань 
внутрішньої 
політики КМДА 
Гончарук В. О. 

Секретар 
комісії 
Свербиус О. 
В. 

    

Про затвердження Порядку організації та 
проведення масових заходів, кіно- та 
телезйомок у місті Києві 

I квартал 2007 
року 

В. о. заступника 
голови КМДА 
Головач В. В. 

Секретар 
комісії 
Свербиус О. 
В. 

    

Про органи самоорганізації населення, 
дозволи на створення яких надано 
Київрадою IV скликання 

I квартал 2007 
року 

Начальник 
Головного 
управління з 
питань 
внутрішньої 
політики КМДА 
Гончарук В. О. 

Секретар 
комісії 
Свербиус О. 
В. 

    

Про затвердження Порядку надання 
дозволу на створення органу 
самоорганізації населення (нова редакція) 

I квартал 2007 
року 

Начальник 
відділу Мужилко
О. О. 

Секретар 
комісії 
Свербиус О. 
В. 

    
Про затвердження Герба (зображення та 
опис) міста Києва 

I квартал 2007 
року 

Начальник 
відділу Мужилко
О. О. 

Заступник 
голови комісії
Зоріна С. І. 

    
Про затвердження Прапора (зображення та 
опис) міста Києва 

I квартал 2007 
року 

Начальник 
відділу Мужилко
О. О. 

Заступник 
голови комісії
Зоріна С. І. 

    
Про затвердження Гімну (музика та слова) 
міста Києва 

До 01.05.2007 

Начальник 
Головного 
управління 
культури та 
мистецтв КМДА 
Зоріна С. І. 

Заступник 
голови комісії
Зоріна С. І. 

    
Про затвердження Переліку місцевої 
символіки міста Києва 

II квартал 2007 
року 

Начальник 
відділу Мужилко
О. О. 

Заступник 
голови комісії
Зоріна С. І. 

    Про затвердження Порядку використання 
символіки територіальної громади міста 

III квартал 2007
року 

Начальник 
Головного 

Заступник 
голови комісії



Києва
(ст. 26, п. 1, ч. 49 ЗУ) 

управління з 
питань 
внутрішньої 
політики КМДА 
Гончарук В. О. 

Зоріна С. І. 

    
Про найменування (перейменування) 
вулиць (тощо) у місті Києві 

протягом 2007 
року 

Начальник 
Головного 
управління з 
питань 
внутрішньої 
політики КМДА 
Гончарук В. О. 

Голова комісії
Рудик С. Я. 

  . 
Про дозвіл на створення органу 
самоорганізації населення 

протягом 2007 
року 

Начальник 
відділу Мужилко
О. О. 

Депутат 
комісії 
Семинога В. 
І. 

    
Про припинення повноважень органу 
самоорганізації населення 

протягом 2007 
року 

Начальник 
відділу Мужилко
О. О. 

Депутат 
комісії 
Семинога В. 
І. 

    

Про порушення перед Головою Верховної 
Ради України клопотання про нагородження 
Почесною грамотою Верховної Ради України

протягом 2007 
року 

Заступник 
голови - 
керівник 
апарату КМДА 
Стичинський Б. 
С. 

Депутат 
комісії Кличко
В. В. 

    

Про порушення перед Головою Верховної 
Ради України клопотання про нагородження 
Грамотою Верховної Ради України 

протягом 2007 
року 

Заступник 
голови - 
керівник 
апарату КМДА 
Стичинський Б. 
С. 

Депутат 
комісії Кличко
В. В. 

    

Про затвердження списку лауреатів на 
присудження Премії Київської міської ради 
за внесок молоді у розвиток місцевого 
самоврядування 

III квартал 2007
року 

Начальник 
Головного 
управління у 
справах сім'ї та 
молоді КМДА 
Березенко С. І. 

Депутат 
комісії Кличко
В. В. 

    
Про затвердження Схеми мікрорайонування
територій житлової забудови міста Києва 

До 01.10.2007 

Начальник 
Головного 
управління 
містобудування, 
архітектури та 
дизайну 
міського 
середовища 
КМДА 
Присяжнюк В. 
Ф. 

Голова комісії
Рудик С. Я. 

12. 

Постійна комісія з 
питань 
правопорядку, 
регламенту та 
депутатської етики 

Про обрання представника від Київської 
міської ради до атестаційної палати 
Київської міської кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури та 
формування і організаційне забезпечення її 
діяльності 

січень - лютий 
2007 року   

Голова комісії
Ярема В. Г. 

    

Про внесення змін до рішення Київради від 
31.07.2003 N 17/872 "Про затвердження 
Положення про порядок і правила 
проведення феєрверків на території міста 
Києва" 

лютий - 
березень 2007 
року 

Начальник 
Головного 
управління з 
питань 
надзвичайних 
ситуацій 
Пшеничний В. 
Н. 

Голова комісії
Ярема В. Г. 

    Про Міську програму розвитку комунальної 
аварійно-рятувальної служби "Київська 
служба порятунку" 

лютий - 
березень 2007 
року 

Начальник 
Головного 
управління з 
питань 
надзвичайних 
ситуацій 

Депутат 
комісії 
Якобчук П. В. 



Пшеничний В. 
Н. 

Про створення комунального підприємства 
"Безпека Інвест"  

березень - 
квітень 2007 
року 

Начальник 
Головного 
управління з 
питань 
надзвичайних 
ситуацій 
Пшеничний В. 
Н.  

Секретар 
комісії 
Дмитрук Ю. 
П.  

    
Про Програму впровадження сучасної 
системи оповіщення в місті Києві 

березень - 
квітень 2007 
року 

Начальник 
Головного 
управління з 
питань 
надзвичайних 
ситуацій 
Пшеничний В. 
Н. 

Депутат 
комісії 
Подгорний С.
П. 

    
Про програму правової освіти населення 
міста Києва на 2007 - 2010 роки 

березень - 
квітень 2007 
року 

Заступник 
голови Київської
міської 
державної 
адміністрації - 
керівник 
апарату 
Стичинський Б. 
С. 

Заступник 
голови комісії
Бойчук М. А. 

    

Про Програму створення "Єдиної системи 
оперативно-диспетчерського управління у 
надзвичайних ситуаціях в м. Києві (типу 911 
або 112)" 

квітень - 
травень 2007 
року 

Начальник 
Головного 
управління з 
питань 
надзвичайних 
ситуацій 
Пшеничний В. 
Н. 

Заступник 
голови комісії
Бойчук М. А. 

    

Про внесення змін та доповнень до рішення
Київради від 14.06.2006 N 14/14 "Про 
затвердження Регламенту Київської міської 
ради" 

березень - 
квітень 2007 
року 

  

Секретар 
комісії 
Дмитрук Ю. 
П. 

    

Про утворення адміністративних комісій при 
виконавчих органах Київської міської ради 
та районних у м. Києві рад 

лютий - 
березень 2007 
року 

Заступник 
голови Київської
міської 
державної 
адміністрації - 
керівник 
апарату 
Стичинський Б. 
С. 

Заступник 
голови комісії
Бойчук М. А. 

    

Про внесення змін до Міської програми 
сприяння в забезпеченні діяльності судів 
загальної юрисдикції та інших судових 
органів у м. Києві на 2003 - 2007 роки 

травень - 
червень 2007 
року 

Заступник 
голови Київської
міської 
державної 
адміністрації - 
керівник 
апарату 
Стичинський Б. 
С. 

Депутат 
комісії 
Якобчук П. В. 

-   
Про затвердження Положення про 
громадську приймальню 

лютий 2007 
року   

Депутат 
комісії 
Подгорний С.
П. 

    
Про затвердження Положення про постійні 
комісії Київради 

лютий 2007 
року   

Депутат 
комісії 
Подгорний С.
П. 

    
Про затвердження Положення про Президію
Київради 

лютий 2007 
року   

Депутат 
комісії 
Подгорний С.
П. 



    

Про скасування рішення Київради від 
18.11.2004 N 805/2215 "Про порядок 
оприлюднення рішень Київради з майнових 
та земельних питань" 

лютий - 
березень 2007 
року 

  

Депутат 
комісії 
Подгорний С.
П. 

13. 

Постійна комісія з 
питань науки та 
інноваційної 
політики 

Про створення технополісу "Київська 
політехніка" 

Протягом сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
освіти і науки 
Київської міської
державної 
адміністрації 
Гриневич Л. М. 

Голова комісії
Бабак В. П. 

    
Про створення і функціонування міського 
Палацу студентів 

Протягом сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
освіти і науки 
Київської міської
державної 
адміністрації 
Гриневич Л. М. 

Голова комісії
Бабак В. П. 

    

Про створення міського Палацу Науки як 
ресурсного центру та осередку 
інтелектуально-творчого розвитку, 
самореалізації та професійного 
самовизначення 

Протягом сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
освіти і науки 
Київської міської
державної 
адміністрації 
Гриневич Л. М. 

Голова комісії
Бабак В. П. 

14. 

Постійна комісія з 
питань культури, 
інформаційної 
політики 

Про міську комплексну програму "Столична 
культура і мистецтво. 2006 - 2010 роки" 

січень - лютий 
2007 року 

Головного 
управління 
культури і 
мистецтв 
виконавчого 
органу Київради
(КМДА) Зоріна 
С. І. 

Голова 
постійної 
комісії 
Київради з 
питань 
культури, 
інформаційно
ї політики 
Прогнімак О. 
В. 

    

Про затвердження Статуту комунального 
театрально-гастрольного підприємства 
"Театральна агенція" 

лютий 2007 
року 

Начальник 
Головного 
управління 
культури і 
мистецтв 
виконавчого 
органу Київради
(КМДА) Зоріна 
С. І. 

Голова 
постійної 
комісії 
Київради з 
питань 
культури, 
інформаційно
ї політики 
Прогнімак О. 
В. 

    

Про надання дозволу Київській міській 
державній адміністрації на реорганізацію 
Київського державного коледжу естрадного 
та циркового мистецтв 

лютий 2007 
року 

Начальник 
Головного 
управління 
культури і 
мистецтв 
виконавчого 
органу Київради
(КМДА) Зоріна 
С. І. 

Голова 
постійної 
комісії 
Київради з 
питань 
культури, 
інформаційно
ї політики 
Прогнімак О. 
В. 

    

Про впорядкування системи управління 
парками культури та відпочинку міського 
підпорядкування 

лютий - 
березень 2007 
року 

Начальник 
Головного 
управління 
культури і 
мистецтв 
виконавчого 
органу Київради
(КМДА) Зоріна 
С. І. 

Голова 
постійної 
комісії 
Київради з 
питань 
культури, 
інформаційно
ї політики 
Прогнімак О. 
В. 

    Про реорганізацію Київського державного лютий - Начальник Голова 



вищого музичного училища ім. Р. М. Глієра 
березень 2007 
року 

Головного 
управління 
культури і 
мистецтв 
виконавчого 
органу Київради
(КМДА) Зоріна 
C. I. 

постійної 
комісії 
Київради з 
питань 
культури, 
інформаційно
ї політики 
Прогнімак О. 
В. 

    

Про комунальний заклад "Київський 
академічний муніципальний духовий 
оркестр" 

березень - 
квітень 2007 
року 

Начальник 
Головного 
управління 
культури і 
мистецтв 
виконавчого 
органу Київради
(КМДА) Зоріна 
С. І. 

Голова 
постійної 
комісії 
Київради з 
питань 
культури, 
інформаційно
ї політики 
Прогнімак О. 
В. 

    

Про затвердження міської програми 
"Розвиток початкових спеціалізованих 
мистецьких навчальних закладів міста 
Києва на 2006 - 2010 роки" 

березень - 
квітень 2007 
року 

Начальник 
Головного 
управління 
культури і 
мистецтв 
виконавчого 
органу Київради
(КМДА) Зоріна 
С. І. 

Голова 
постійної 
комісії 
Київради з 
питань 
культури, 
інформаційно
ї політики 
Прогнімак О. 
В. 

    

Про затвердження комплексної програми 
"Розвиток музейної справи в місті Києві на 
2006 - 2010 роки" 

березень - 
квітень 2007 
року 

Начальник 
Головного 
управління 
культури і 
мистецтв 
виконавчого 
органу Київради
(КМДА) Зоріна 
С. І. 

Голова 
постійної 
комісії 
Київради з 
питань 
культури, 
інформаційно
ї політики 
Прогнімак О. 
В. 

    

Про затвердження комплексної програми 
"Розвиток бібліотечної справи в місті Києві 
на 2007 - 2011 роки" 

березень - 
квітень 2007 
року 

Начальник 
Головного 
управління 
культури і 
мистецтв 
виконавчого 
органу Київради
(КМДА) Зоріна 
С. І. 

Голова 
постійної 
комісії 
Київради з 
питань 
культури, 
інформаційно
ї політики 
Прогнімак О. 
В. 

    

Про затвердження положення про установу 
"Київський науково-методичний центр по 
охороні, реставрації та використанню 
пам'яток історії, культури і заповідних 
територій" виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації) 

березень - 
квітень 2007 
року 

Начальник 
Головного 
управління 
охорони 
культурної 
спадщини 
виконавчого 
органу Київради
(КМДА) 
Кухаренко Р. І. 

Голова 
постійної 
комісії 
Київради з 
питань 
культури, 
інформаційно
ї політики 
Прогнімак О. 
В. 

    Про призначення головних редакторів 
комунальних засобів масової інформації 

березень - 
квітень 2007 
року 

В. о. начальника
Головного 
управління з 
питань 
взаємодії з 
засобами 
масової 
інформації та 
зв'язків з 
громадськістю 

Голова 
постійної 
комісії 
Київради з 
питань 
культури, 
інформаційно
ї політики 
Прогнімак О. 
В. 



виконавчого 
органу Київради
(КМДА) 
Васильєва Т. С. 

    

Про комунальний заклад "Державна 
академічна чоловіча хорова капела України 
ім. Л. М. Ревуцького" 

травень - 
червень 2007 
року 

Начальник 
Головного 
управління 
культури і 
мистецтв 
виконавчого 
органу Київради
(КМДА) Зоріна 
С. І. 

Голова 
постійної 
комісії 
Київради з 
питань 
культури, 
інформаційно
ї політики 
Прогнімак О. 
В. 

    Про комунальний заклад "Театр маріонеток"
травень - 
червень 2007 
року 

Начальник 
Головного 
управління 
культури і 
мистецтв 
виконавчого 
органу Київради
(КМДА) Зоріна 
С. І. 

Голова 
постійної 
комісії 
Київради з 
питань 
культури, 
інформаційно
ї політики 
Прогнімак О. 
В. 

    

Про встановлення додаткових пільг по 
оплаті навчання окремих категорій учнів у 
початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладах (дитячих школах 
естетичного виховання) 

червень - 
липень 2007 
року 

Начальник 
Головного 
управління 
культури і 
мистецтв 
виконавчого 
органу Київради
(КМДА) Зоріна 
С. І. 

Голова 
постійної 
комісії 
Київради з 
питань 
культури, 
інформаційно
ї політики 
Прогнімак О. 
В. 

    

Про внесення змін та доповнень до статутів 
державних комунальних підприємств 
(кінотеатрів: "Жовтень", "Братислава", 
"Росія", "Екран", ім. Т. Шевченка, "Лейпциг", 
ім. Гагаріна, "Краків", "Ленінград", 
"Молодіжний" та дитячих спеціалізованих 
кінотеатрів: ім. Чапаєва, "Старт", "Факел", 
"Алмаз") 

липень - 
грудень 2007 
року 

Начальник 
Головного 
управління 
культури і 
мистецтв 
виконавчого 
органу Київради
(КМДА) Зоріна 
С. І. 

Голова 
постійної 
комісії 
Київради з 
питань 
культури, 
інформаційно
ї політики 
Прогнімак О. 
В. 

15. 
Постійна комісія з 
питань сім'ї, молоді,
спорту та туризму 

Про затвердження Програми забезпечення 
безпеки туристів і екскурсантів у м. Києві 

лютий 2007 
року 

Начальник 
Головного 
управління 
комунального 
господарства 
Шпарик М. М. 

Голова комісії
Філіппов В. В.

    
Про затвердження Програми створення 
мережі малих готелів "Малі готелі Києва" 

березень 2007 
року 

Начальник 
Головного 
управління 
комунального 
господарства 
Шпарик М. М. 

Голова комісії
Філіппов В. В.

    

Про затвердження міської міжгалузевої 
Програми по галузі фізичної культури і 
спорту "Київ спортивний" на 2007 - 2011 
роки 

вересень 2007 
року 

Начальник 
Головного 
управління по 
фізичній 
культурі та 
спорту 
Буркацький П. 
В. 

Голова комісії
Філіппов В. В.

    

Про створення міського центру щодо 
запобігання дитячому соціальному сирітству
з правом юридичної особи 

березень 2007 
року 

Начальник 
Служби у 
справах 
неповнолітніх 
Кулеба М. М. 

Голова комісії
Філіппов В. В.



    

Про проведення структурної реорганізації та
затвердження нової структури Головного 
управління у справах сім'ї та молоді 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

березень 2007 
року 

Перший 
заступник 
начальника 
Головного 
управління у 
справах сім'ї та 
молоді 
Березенко С. І. 

Голова комісії
Філіппов В. В.

    

Про затвердження Положення про порядок 
формування списку позичальників коштів з 
надання пільгових довготермінових кредитів
молодим сім'ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво (реконструкцію) 
житла 

лютий 2007 
року 

Перший 
заступник 
начальника 
Головного 
управління у 
справах сім'ї та 
молоді 
Березенко С. І. 

Голова комісії
Філіппов В. В.

    

Про затвердження міської комплексної 
Програми "Сім'я, діти, молодь міста Києва 
на 2007 - 2010 роки" 

лютий 2007 
року 

Перший 
заступник 
начальника 
Головного 
управління у 
справах сім'ї та 
молоді 
Березенко С. І. 

Голова комісії
Філіппов В. В.

    

Про зміни до положення про відділ сім'ї, 
дітей та молоді районних державних 
адміністрацій 

березень 2007 
року 

Перший 
заступник 
начальника 
Головного 
управління у 
справах сім'ї та 
молоді 
Березенко С. І. 

Голова комісії
Філіппов В. В.

    

Про затвердження Міської міжгалузевої 
програми розвитку волонтерського руху у 
сфері надання соціальних послуг на 2007 - 
2010 роки 

лютий 2007 
року 

Заступник 
директора 
Київського 
міського центру 
соціальних 
служб для сім'ї, 
дітей та молоді 
Колобова В. Я. 

Голова комісії
Філіппов В. В.

16. 
Постійна комісія з 
питань освіти 

Про створення Центру моніторингу 
столичної освіти 

листопад - 
грудень 2006 
року
 Розгляд на 
сесії: січень 
2007 року 

Начальник 
Головного 
управління 
освіти і науки 
виконавчого 
органу Київради
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації) 
Гриневич Л. М. 

Голова 
постійної 
комісії 
Київради з 
питань освіти
і науки 
Руденко Г. В. 

    

Про програму ремонту та реконструкції 
стадіонів, спортивних майданчиків та 
басейнів навчальних закладів міста 

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
освіти і науки 
виконавчого 
органу Київради
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації) 
Гриневич Л. М. 

Голова 
постійної 
комісії 
Київради з 
питань освіти
і науки 
Руденко Г. В. 

    Про затвердження міської програми 
"Спортивний майданчик дошкільного 
навчального закладу" 

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
освіти і науки 
виконавчого 
органу Київради
(Київської 

Голова 
постійної 
комісії 
Київради з 
питань освіти
і науки 
Руденко Г. В. 



міської 
державної 
адміністрації) 
Гриневич Л. М. 

    

Про створення дошкільних навчальних 
закладів (ДНЗ) в густонаселених 
мікрорайонах міста 

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
освіти і науки 
виконавчого 
органу Київради
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації) 
Гриневич Л. М. 

Голова 
постійної 
комісії 
Київради з 
питань освіти
і науки 
Руденко Г. В. 

    

Про прийняття до комунальної власності 
територіальних громад районів відомчих 
дошкільних навчальних закладів 

Протягом року 

Начальник 
Головного 
управління 
освіти і науки 
виконавчого 
органу Київради
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації) 
Гриневич Л. М. 

Голова 
постійної 
комісії 
Київради з 
питань освіти
і науки 
Руденко Г. В. 

    

Про відновлення роботи непрацюючих і 
вільних приміщень діючих дошкільних 
навчальних закладів шляхом виведення 
орендарів 

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
освіти і науки 
виконавчого 
органу Київради
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації) 
Гриневич Л. М. 

Голова 
постійної 
комісії 
Київради з 
питань освіти
і науки 
Руденко Г. В. 

    
Про відкриття навчального закладу для 
дітей з ВІЛ-інфекцією 

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
освіти і науки 
виконавчого 
органу Київради
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації) 
Гриневич Л. М. 

Голова 
постійної 
комісії 
Київради з 
питань освіти
і науки 
Руденко Г. В. 

    Про міську програму "Школа без вихідних" 
Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
освіти і науки 
виконавчого 
органу Київради
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації) 
Гриневич Л. М. 

Голова 
постійної 
комісії 
Київради з 
питань освіти
і науки 
Руденко Г. В. 

    Про створення волонтерського руху серед 
учнівської молоді 

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
освіти і науки 
виконавчого 
органу Київради
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації) 

Голова 
постійної 
комісії 
Київради з 
питань освіти
і науки 
Руденко Г. В. 



Гриневич Л. М. 

    

Про роботу дитячих оздоровчих таборів із 
денним перебуванням на базі 
загальноосвітніх навчальних закладів міста 
та роботу трудових загонів старшокласників 

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
освіти і науки 
виконавчого 
органу Київради
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації) 
Гриневич Л. М. 

Голова 
постійної 
комісії 
Київради з 
питань освіти
і науки 
Руденко Г. В. 

    

Про заснування щорічної стипендії 
Київського міського голови для переможців II
(міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів - 
членів Малої академії наук України

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
освіти і науки 
виконавчого 
органу Київради
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації) 
Гриневич Л. М. 

Голова 
постійної 
комісії 
Київради з 
питань освіти
і науки 
Руденко Г. В. 

    

Про заснування щорічної стипендії 
Київського міського голови для переможців 
III (міського) етапу Всеукраїнських 
предметних олімпіад та конкурсів 

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
освіти і науки 
виконавчого 
органу Київради
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації) 
Гриневич Л. М. 

Голова 
постійної 
комісії 
Київради з 
питань освіти
і науки 
Руденко Г. В. 

    

Про організацію оздоровчих і профільних 
таборів, змін, семінарів для обдарованих 
дітей та молоді у канікулярний період 

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
освіти і науки 
виконавчого 
органу Київради
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації) 
Гриневич Л. М. 

Голова 
постійної 
комісії 
Київради з 
питань освіти
і науки 
Руденко Г. В. 

    

Про програму ремонтних робіт "Сучасні 
туалетні кімнати гігієни в дошкільних 
навчальних закладах" 

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
освіти і науки 
виконавчого 
органу Київради
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації) 
Гриневич Л. М. 

Голова 
постійної 
комісії 
Київради з 
питань освіти
і науки 
Руденко Г. В. 

    
Про "Положення про приватний навчальний 
заклад" 

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
освіти і науки 
виконавчого 
органу Київради
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації) 
Гриневич Л. М. 

Голова 
постійної 
комісії 
Київради з 
питань освіти
і науки 
Руденко Г. В. 

    Про оформлення державних актів на право 
користування земельними ділянками 

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 

Голова 
постійної 



закладів освіти м. Києва 

управління 
освіти і науки 
виконавчого 
органу Київради
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації) 
Гриневич Л. М. 

комісії 
Київради з 
питань освіти
і науки 
Руденко Г. В. 

    

Про надання пільг відповідно до нормативів 
орендної плати за нежилі приміщення, які 
знаходяться в міській власності та 
використовуються для освітньої діяльності 
приватними ЗНЗ, що мають державну 
ліцензію 

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
освіти і науки 
виконавчого 
органу Київради
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації) 
Гриневич Л. М. 

Голова 
постійної 
комісії 
Київради з 
питань освіти
і науки 
Руденко Г. В. 

    

Про надання в оренду приміщень освітнього
призначення, що знаходяться в державній 
(міській) власності, для цільового 
використання приватними навчальними 
закладами, які мають державну ліцензію 

Протягом IV 
сесії 

Начальник 
Головного 
управління 
освіти і науки 
виконавчого 
органу Київради
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації) 
Гриневич Л. М. 

Голова 
постійної 
комісії 
Київради з 
питань освіти
і науки 
Руденко Г. В. 

II. 
Постійним комісіям 
Київської міської 
ради 

Контроль за виконанням доручень виборців,
депутатських запитів, рішень Київради 

Протягом IV та 
V сесій 

Начальники 
Головних 
управлінь 
виконавчого 
органу Київради
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації) 

Голови 
постійних 
комісій 
Київради 

III. 
Постійним комісіям 
Київської міської 
ради 

Відповідно до п. 18.4 ст. 18 Регламенту 
Київради V скликання заслухати звіти 
посадових осіб місцевого самоврядування 
та інших підзвітних, підконтрольних Київраді
посадових осіб 

Протягом IV та 
V сесій 

Начальники 
Головних 
управлінь 
виконавчого 
органу Київради
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації) 

Голови 
постійних 
комісій 
Київради 

Заступник міського голови -
 секретар Київради 

 
О. Довгий 
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