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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

I СЕСІЯ ІX СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

_______________№_____________ 

 

 

Про     порядок     денний                    проєкт 

пленарного засідання I сесії                               

Київської міської ради                             

ІX скликання 24 грудня 2020 року 

 

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії 

Київської міської ради, Київська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

Внести до порядку денного пленарного засідання I сесії Київської міської 

ради IX скликання 24 грудня 2020 такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

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

12.03.2020 № 234/8404 «Про затвердження списку присяжних Дарницького 

районного суду міста Києва». (Від 27.11.2020 № 08/231-3019/ПР). (Доп. 

Плужник О.А.) 

2) 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 27.11.2020 № 08/231-3020/ПР). (Доп. 

Плужник О.А.) 

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

24.09.2020 № 460/9539 «Про затвердження списку присяжних Дніпровського 

районного суду міста Києва». (Від 27.11.2020 № 08/231-3021/ПР). (Доп.  

Плужник О.А.) 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18962
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4) 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 27.11.2020 № 08/231-3022/ПР). (Доп.  

Плужник О.А.) 

5) 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 27.11.2020 № 08/231-3023/ПР). (Доп.  

Плужник О.А.) 

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

07.07.2020 № 23/9102 «Про затвердження списку присяжних Святошинського 

районного суду міста Києва». (Від 27.11.2020 № 08/231-3024/ПР). (Доп.  

Плужник О.А.) 

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

12.03.2020 № 233/8403 «Про затвердження списку присяжних Солом’янського 

районного суду міста Києва». (Від 27.11.2020 № 08/231-3025/ПР). (Доп.  

Плужник О.А.) 

8) 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 27.11.2020 № 08/231-3026/ПР). (Доп.  

Плужник О.А.) 

9) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України 

щодо прийняття змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради 

України». (Від 17.09.2020 № 08/231-2354/ПР). (Доп. Васильчук В.В.). 

 

2. Різне. 

 

 

 

Київський міський голова     Віталій КЛИЧКО 
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