
ПРОЄКТ 

Засідання відбудеться: 

03 вересня 2019 року 

за адресою: вул. Хрещатик, 36 

 сесійна зала Київради 

 початок засідання о 10-00 
 

Порядок денний 

позачергового засідання постійної комісії Київської міської ради 

з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
від 03  вересня   2019 року № 17/173 

 

1. Про проєкт розпорядження Київського міського голови «Про вирішення 

фінансових питань» (кошти у сумі  267 181,41 лист управління фінансового 

забезпечення та звітності від 22.08.2019 № 08/235-217). 
 

2. Про проєкт розпорядження Київського міського голови «Про вирішення 

фінансових питань» (кошти у сумі 626 905,85 лист управління фінансового 

забезпечення та звітності від 22.08.2019 № 08/235-217). 
 

3. Про проєкт розпорядження Київського міського голови «Про вирішення 

фінансових питань» (кошти у сумі 355 959,49 лист управління фінансового 

забезпечення та звітності від 22.08.2019 № 08/235-217). 
 

4. Про проєкт розпорядження Київського міського голови «Про вирішення 

фінансових питань» (кошти у сумі 90 392,40 лист управління фінансового 

забезпечення та звітності від 22.08.2019 № 08/235-217). 
 

5. Про проєкт розпорядження Київського міського голови «Про вирішення 

фінансових питань» (кошти у сумі  59 593,20 лист управління фінансового 

забезпечення та звітності від 22.08.2019 № 08/235-217). 
 

Доповідачі: Странніков А.М. – голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету 

та соціально-економічного розвитку; 

Нарубалюк І.П. – начальник управління фінансового забезпечення та звітності секретаріату 

Київської міської ради. 

 

6. Про розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)  від 16.08.2019 № 1463 «Про перерозподіл деяких видатків 

бюджету міста Києва, передбачених Департаменту містобудування та архітектури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) на 2019 рік» (лист Департаменту економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

19.08.2019 №050/11-4871).  
Доповідачі: Мельник Н.О. — директор Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА); 

Свистунов О.В. – директор Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА). 
 

 



7. Про розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)  від 27.08.2019 № 1507 «Про перерозподіл деяких видатків 

бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) на 2019 рік» (лист Департаменту економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київської міської ради (КМДА)  
Доповідачі: Мельник Н.О. — директор Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА). 

Шпильовий І. Ф. - в.о. директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської ради (КМДА). 
 

8. Про розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)  від 16.08.2019 № 1464 «Про перерозподіл видатків бюджету 

міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті Києві державній 

адміністрації на 2019 рік» (лист Голосіївської РДА  від 21.08.2019 № 100-12772). 
Доповідач: Сидиренко Л.П. – в.о. голови Голосіївської РДА. 

 

9. Про розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)  від 27.08.2019 № 1504 «Про перерозподіл видатків бюджету 

міста Києва, передбачених Печерській районній в місті Києві державній адміністрації 

на 2019 рік» (лист Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА)  
Доповідачі: Мельник Н.О. — директор Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА); 

Бабій П. М. – в.о. голови Печерської ї районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

10. Про розгляд звіту про хід виконання бюджету міста Києва за І півріччя 2019 року 

(лист Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 16.08.2019 № 054-1-1-08/2204). 
Доповідач: Репік В.М. — директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської 

ради (КМДА). 

 

11. Про розгляд звіту про хід виконання Програми економічного і соціального 

розвитку м. Києва на 2018-2020 роки за січень-червень 2019 року (лист Департаменту 

економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 13.08.2019 № 050/04-4763). 
Доповідач: Мельник Н.О. — директор Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА). 

 

12. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення 

Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467«Про бюджет міста Києва 

на 2019 рік» ( від 09.08.2019 № 08/231-2516/ПР, доручення Київського міського 

голови від 12.08.2019 № 08/231-2516/ПР). 
Доповідач: Репік В.М. — директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської 

ради (КМДА). 

 

 



13. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до 

Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049» 

( від 09.08.2019 № 08/231-2517/ПР, доручення Київського міського голови від 

12.08.2019 № 08/231-2517/ПР). 
Доповідач: Мельник Н.О. — директор Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА). 
 

14. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до міської 

комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки», затвердженої 

рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року №467/6528» (доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 12.07.2019  № 

08/231-2420/ПР). 
Доповідачі: Прокопів В.В. - заступник міського голови – секретар Київської міської ради; 

Фіданян О.Г. — директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(КМДА). 
 

15. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до Міської 

комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2019 - 2021 роки», 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 464/6515» 

(доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

14.08.2019 № 08/231-2519/ПР). 
Доповідачі: Мондриївський В.М. – депутат Київської міської ради; 

Гутцайт В.М.  – директор Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської 

ради (КМДА). 
 

16. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про затвердження угоди про 

підготовку кредитного фінансування комунального підприємства «Київпастранс» 

(доручення Київського міського голови від 09.07.2019 № 08/231-2366/ПР). 
Доповідачі: Репік В.М. — директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської 

ради (КМДА); 

Шпильовий І. Ф. - в.о. директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської ради (КМДА). 

17. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про затвердження угоди про 

підготовку кредитного фінансування комунального підприємства «Київський 

метрополітен» (доручення Київського міського голови від 09.07.2019  № 08/231-

2367/ПР). 
Доповідачі: Репік В.М. — директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської 

ради (КМДА); 

Шпильовий І. Ф. - в.о. директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської ради (КМДА). 

18. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва та передачу до сфери 

управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації нерухомого 

майна» (доручення Київського міського голови від 30.07.2018  № 08/231-2510/ПР). 

Доповідач:  Гудзь А.А. — директор Департаменту комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). 
 



19. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про затвердження змін до 

міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в місті 

Києві «Безпечна столиця» на 2019 - 2021 роки, затвердженої рішенням Київської 

міської ради від18 грудня 2018 року № 462/6513» (доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 11.07.2019 № 08/231-2404/ПР). 
Доповідачі: Куявський О.Ю.- начальник Управління з питань взаємодії з правоохоронними органами 

по забезпеченню правопорядку та муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради 

(КМДА); 
Назаров Ю.Л.- директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого 

органу Київської міської ради (КМДА). 

 

20. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення 

Київської міської ради від 18 грудня 2018 року №459/6510 «Про затвердження 

міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки» 

(доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

10.07.2019 № 08/231-2393ПР). 
Доповідачі: Устименко С.М.- в.о. директора Департаменту соціальної політики виконавчого 

органу Київської міської ради (КМДА). 

 

21. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про утворення комунального 

підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) «Централізована закупівельна організація міста Києва» 

(доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

18.07.2019  № 08/231-2498/ПР). 
Доповідач: Мельник Н.О. — директор Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА). 

 

22. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про внесення зміни до пункту 

4.2. розділу ІV Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів 

пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва, затвердженого 

рішенням Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415» (доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 14.08.2019 № 

08/231-2513/ПР). 
Доповідач: Мельник Н.О. — директор Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА). 

 

23. Про розгляд звіту про діяльність Департаменту внутрішнього фінансового контролю 

та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) за І півріччя 2019 року (лист від 30.07.2019 № 070-1473). 
Доповідач: Колтик О.Т. — директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю і 

аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). 

 

24. Про розгляд звіту  про виконання  у І півріччі 2019 року Програми вирішення 

депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання 

передвиборчих програм та доручень виборців на 2016-2020 роки, затвердженої 

рішенням Київської міської ради від 17.12.2015 № 16/16 (лист управління 

фінансового забезпечення та звітності від 13.08.2019 № 08/235-212). 
Доповідач:  Нарубалюк І.П. – начальник управління фінансового забезпечення та звітності 

секретаріату Київської міської ради. 



 


