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0. ПРОЕКТ 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

  ПРОЕКТ 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

1. «Про місто Київ — столицю України» -1- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381) 

Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408) 

Викласти назву законопроекту у такій 
редакції: «Про столицю України – місто-герой 
Київ» 

Відхилено Про місто Київ – столицю України 

2. Визнаючи Київ – столицю України: -2-  Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Преамбулу – виключити. 

Відхилено Цей Закон відповідно до Конституції та законів 

України визначає спеціальний статус міста Києва як 

столиці України, особливості здійснення у місті 

державної виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. 

. 

  -3-  Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Вилучити із проекту Закону України статті 
та норми, що є предметом правового 
регулювання Кодексів України та інших 
Законів України, врахувати у проекті Закону 
України висновки Головного науково-
експертного управління апарату Верховної 
Ради України та викласти преамбулу та статті 
законопроекту у такій редакції:  

«Цей Закон, відповідно до положень 
Конституції України, визначає спеціальний 
статус міста Києва як столиці України, а також 
особливості здійснення виконавчої влади та 

Враховано 

редакційно 
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місцевого самоврядування у місті». 

  -4-  Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка 

№407) 

Преамбулу законопроекту викласти в такій 
редакції: 

«Цей Закон визначає спеціальний статус міста 
Києва як столиці України, правові та організаційні 
засади проведення його життєдіяльності та 
особливості здійснення виконавчої влади та 
місцевого самоврядування у місті відповідно до 
Конституції України та законів України.». 

Враховано частково  

  -5-  Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Преамбулу викласти в наступній редакції:  
«Цей Закон визначає спеціальний статус 

міста Києва як столиці України, особливості 
здійснення виконавчої влади та місцевого 
самоврядування у місті відповідно 
до Конституції України та законів України.».    

Враховано 

редакційно 

 

 

  -6-  Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214) 

Абзац перший преамбули викласти в такій 
редакції 

«Цей Закон визначає особливості здійснення у 
місті Києві - столиці України місцевого 
самоврядування та виконавчої влади.». 

Враховано 

редакційно 

 

 

  -7-  Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

Преамбулу Закону викласти в наступній 
редакції: "Цей Закон визначає спеціальний 
статус міста Києва як столиці України, 
особливості здійснення виконавчої влади та 
місцевого самоврядування у місті відповідно 
до Конституції України та законів України». 

Враховано 

редакційно 

 

 

  -8- Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка 

№211) 

Преамбулу викласти у такій редакції: «Цей 
Закон визначає спеціальний статус міста Києва 
як столиці України, особливості 
адміністративно-територіального устрою, 
здійснення виконавчої влади та місцевого 
самоврядування у місті відповідно до 
Конституції України та законів України». 

Враховано 

редакційно 

 

 

  -9- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

У абзаці 1 Преамбули перед словом «Київ» 

Відхилено  
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додати слово «місто». 

3. містом вільних людей, де гарантується повага до 
гідності, свободи, власності та самореалізації кожного; 

   

  -10- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398) 

Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390) 

У преамбулі після абзацу другого доповнити 
новим абзацом такого змісту: 

«ареалом традицій і духу Магдебургського 
права;» 

У зв’язку з цим абзаци третій – сьомий вважати 
відповідно абзацами четвертим – восьмим. 

Відхилено  

4. політичним, адміністративним, економічним, 
освітнім та науковим центром України; 

   

5. історичним, культурним та духовним центром 
територій України – Русі, носієм і символом тисячолітньої 
традиції державотворення, національної ідентичності, 
демократичних засад та європейської культури; 

   

6. глобальним містом, яке відіграє особливу роль в 
Європейському регіоні; 

-11- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Абзац 5 Преамбули законопроекту 
виключити. 

Враховано  

7. рушійною силою для формування збалансованого, 
сталого та комплексного розвитку міст України з 
урахуванням інтересів нинішніх і прийдешніх поколінь; 

-12- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Абзац 6 Преамбули проекту виключити. 

Враховано  

8. Верховна рада України приймає Закон України 
«Про місто Київ – столицю України» для формування 
правових засад його життєдіяльності. 

-13- Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка №83) 

Абзац 7 Преамбули викласти в наступній 
редакції:  

«Верховна Рада України приймає Закон 
України «Про місто Київ – столицю України» 
для визначення спеціального статусу міста 
Києва як столиці України, особливостей 
здійснення виконавчої влади та місцевого 
самоврядування у місті». 

Враховано 

редакційно 

 

 

    -14- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Абзац сьомий Преамбули викласти у такій 
редакції:  

«Верховна Рада України приймаючи цей закон 
визначає спеціальний статус міста Києва як столиці 
України, особливості адміністративно-
територіального устрою, здійснення виконавчої влади 

Враховано 

редакційно 
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та місцевого самоврядування у місті відповідно до 
Конституції України та законів Україн». 

9. РОЗДІЛ І   РОЗДІЛ І 

10. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

11. Стаття 1. Спеціальний статус Києва -15- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Статтю 1 виключити.  

Відхилено Стаття 1. Статус столиці України 

 

  -16- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300) 

1. Статтю 1 законопроекту викласти в такій 

редакції: 

«Стаття 1. Статус столиці України 

1. Місто Київ є столицею України. 

2. Місто Київ, як столиця України є: 

1) політичним та адміністративним центром 

держави; 

2) місцезнаходженням Верховної Ради 

України, Президента України, Кабінету 

Міністрів України, центральних органів 

виконавчої влади, інших органів державної 

влади; 

3) місцем розташування дипломатичних 

представництв, консульських  установ 

іноземних держав і представництв 

міжнародних організацій в Україні. 

3. Місто Київ є місцем розташування 

відповідних органів місцевого самоврядування 

та виконавчої влади. 

4. Особливості здійснення місцевого 

самоврядування та державної виконавчої влади 

в місті Києві, додаткові функції відповідних 

органів місцевого самоврядування та 

державної виконавчої влади зумовлені 

столичним статусом міста Києва». 

Враховано  

  -17- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Назву та частину першу статті 1 викласти у 
такій редакцій: 

«Стаття 1. Особливості правового 
регулювання статусу міста Києва  

1. Виключно цим Законом регулюється 

Відхилено  
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статус столиці України, спеціальний статус 
міста Києва у системі адміністративно-
територіального устрою України.» 

12. 1. Спеціальний статус Києва визначається 
Конституцією України, цим Законом, чинними 
міжнародними договорами, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, і полягає у 
здійсненні ним функцій міста та столиці України. 

-18- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка 

№116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Частину першу статті 1 викласти в такій 
редакції:  

«1. Місто Київ має спеціальний 
конституційно-правовий статус як столиці 
України, що визначається цим Законом». 

Відхилено 1. Місто Київ є столицею України. 

 

  -19- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

Статтю 1 викласти в такій редакції 
«Стаття 1. Спеціальний статус Києва 
1. Спеціальний статус Києва визначається 

Конституцією України, цим Законом, чинними 
міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, і полягає у здійсненні ним функцій 
міста та столиці України. 

2. Положення Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації» та інших 
законів України застосовуються з урахуванням 
особливостей, встановлених цим Законом.» 

Відхилено  

13. 2. Положення Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації» та інших законів 
України застосовуються з урахуванням особливостей, 
встановлених цим Законом. 

-20- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка 

№116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Частину другу статті 1 викласти в такій 
редакції  

«2. Виконавча влада і місцеве 
самоврядування в місті Києві здійснюється в 
порядку, встановленому Законами України 
«Про місцеве самоврядування», «Про місцеві 
державні адміністрації» з урахуванням 
особливостей, встановлених цим Законом». 

Відхилено 2. Місто Київ як столиця України є: 

1) політичним та адміністративним центром 
держави; 

2) місцезнаходженням Верховної Ради України, 
Президента України, Кабінету Міністрів України, 
центральних органів виконавчої влади, інших органів 
державної влади; 

3) місцем розташування дипломатичних 
представництв, консульських  установ іноземних 
держав і представництв міжнародних організацій в 
Україні. 

3. Місто Київ є місцем розташування відповідних 
органів місцевого самоврядування та державної 
виконавчої влади. 

4. Особливості здійснення місцевого 
самоврядування та державної виконавчої влади в місті 
Києві, додаткові функції відповідних органів 
місцевого самоврядування та державної виконавчої 
влади зумовлені столичним статусом міста Києва. 
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  -21- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Статтю 1 доповнити новою частиною 
третьою наступного змісту: 

«3. Розподіл повноважень між органами 
державної влади і органами місцевого 
самоврядування територіальної громади міста 
Києва ґрунтується на принципах 
децентралізації, впроваджуваних законами 
України, у тому числі шляхом створення 
муніципальної варти з метою підтримання 
громадського порядку у межах міста Києва.» 

Відхилено  

 

 

  -22- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

    У статті 1: 
У назві та частині першій після слів 

«спеціальний статус» дописати слово «міста». 
Доповнити  новою частиною третьою  

наступного змісту: 
«3. Розподіл повноважень між органами 

державної влади і органами місцевого 
самоврядування територіальної громади міста 
Києва ґрунтується на принципах 
субсидіарності та децентралізації державної 
влади, що встановлюються законами України» 

Відхилено  

  -23- Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка 

№214) 

Статтю 1 викласти в такій редакції  
«Стаття 1. Спеціальний статус Києва  
1. Місто Київ відповідно до Конституції 

України є столицею України. 
2. Місто Київ як столиця України є: 
1) політичним та адміністративним центром 

держави; 
2) місцем розташування резиденції глави 

держави - Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України, 
Конституційного Суду України, Верховного 
Суду, інших органів державної влади;  

3) духовним, культурним, історичним, 
науково-освітнім центром України; 

4) місцем розташування дипломатичних 
представництв іноземних держав та 
міжнародних організацій в Україні. 

3. Місто Київ є місцем розташування Київської 
міської  ради та її виконавчого органу, Київської 
міської державної адміністрації.  

5. Столичний статус міста покладає на 

Враховано частково  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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органи місцевого самоврядування додаткові 
обов’язки та гарантує цим органам надання з 
боку держави додаткових прав та гарантій.» 

14. Стаття 2. Місто Київ – столиця України -24- Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка 

№214) 

Статтю 2 виключити. 

Відхилено  

  -25- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 2 викласти такій редакції: 
«Стаття 2. Місто Київ – столиця України 
1. Місто Київ є столицею України 

відповідно до Конституції України. 
2. Місто Київ як столиця України є: 
1) політичним та адміністративним центром 

держави; 
2) місцем розташування Верховної Ради 

України, Президента України, Кабінету 
Міністрів України, центральних органів 
виконавчої влади, Конституційного Суду 
України, Верховного Суду». 

Враховано 

редакційно 

 

15. 1. Місто Київ є столицею України відповідно до 
Конституції України. 

-26- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

Статтю 2 викласти в такій редакції 
«Стаття 2. Місто Київ – столиця України 
1. Місто Київ є столицею України 

відповідно до Конституції України. 
2. Місто Київ як столиця України є: 
1) політичним та адміністративним 

центром держави; 
2) місцем розташування Верховної Ради 

України, Президента України, Кабінету Міністрів 
України, окремих центральних органів виконавчої 
влади, інших органів державної влади 

3) місцем розташування Київської міської 
ради, районних у місті Києві рад, їх 
виконавчих та інших органів.» 

Враховано 

редакційно 

 

  -27- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

У частині 1 статті 2 слова «відповідно до 
Конституції України» виключити. 

Враховано  

16. 2. Місто Київ як столиця України є:    
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17. 1) політичним та адміністративним центром 
держави; 

-28- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

Пункт перший частини другої статті 2 
Законопроекту  викласти в наступній редакції:  

«1) політичним, адміністративним, економічним, 
освітнім та науковим центром держави» 

Відхилено  

  -29- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

Частину другу статті 2 законопроекту 
доповнити пунктом 2 наступного змісту:  

«2) історичним, культурним та духовним 
центром територій України;».  

У зв'язку із цим змінами пункт 2 частини 
другої статті 2 вважати пунктом 3.  

Відхилено  

18. 2) місцем розташування Верховної Ради України, 
Президента України, Кабінету Міністрів України, 
окремих центральних органів виконавчої влади, інших 
органів державної влади. 

-30-   Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

У пункті 2 частини 2 статті 2 виключити 
слово «окремих» перед словами «центральних 
органів виконавчої влади». 

Враховано  

  -31- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка 

№407) 

Пункт 2 частини другої статті 2 
законопроекту викласти в такій редакції: 

«2) місцем розташування Верховної Ради 
України, Офісу Президента України, Кабінету 
Міністрів України, Конституційного Суду 
України, Верховного Суду України, 
центральних органів виконавчої влади, інших 
державних органів». 

Враховано 

редакційно 

 

  -32- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

У пункті 2 частини 2 статті 2 слова 
«окремих центральних органів виконавчої 
влади, інших органів державної влади» 
замінити словами «Конституційного Суду 
України, Верховного Суду, центральних 
органів виконавчої влади». 

Враховано 

редакційно 

 

  -33- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

Пункт другий частини другої статті 2 
проекту викласти в наступній редакції: 

«2) місцем розташування Верховної Ради 
України, Президента України, Кабінету 
Міністрів України, центральних органів 
виконавчої влади, інших державних органів.». 

Враховано 

редакційно 
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  -34- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408) 

Частину 2 статті 2 доповнити новим 
пунктом у такій редакції: 

«3) місцем розташування дипломатичних 
представництв іноземних держав та 
міжнародних організацій в Україні.» 

Враховано частково 

 

 

  -35- Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

До частини другої статті 2 додати пункт 3 
наступного змісту: 

«3) місцем розташування дипломатичних 
представництв іноземних держав і представництв 
міжнародних організацій в Україні». 

Також далі по тексту словосполучення 
«дипломатичних представництв іноземних держав і 
міжнародних організацій»  замінити на 
«дипломатичних представництв іноземних держав і 
представництв міжнародних організацій».  

Враховано частково 

 

 

  -36- Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка 

№211) 

До частини 2 ст. 2 додати пункт 3 такого змісту: 
«3. Адміністративним центром Київської області» 

Відхилено  

  -37- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

До частини 2 статті 2 додати пункт 3 
наступного змісту :«3) місцем розташування 
дипломатичних представництв іноземних 
держав і міжнародних організацій в Україні». 

Враховано частково  

  -38- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Пункт 2 частини другої статті 2 викласти у 
такій редакції: 

«2) місцем розташування Верховної Ради 
України, Президента України, Кабінету 
Міністрів України, центральних органів 
виконавчої влади, Конституційного Суду 
України, Верховного Суду.» 

Враховано 

редакційно 

 

19. Стаття 3. Реалізація столичних функцій міста Києва -39- Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка 

№214) 

Статтю 3 викласти в новій редакції: 
«Стаття 3. Столичні функції міста Києва 
1.Органи місцевого самоврядування, органи 

виконавчої влади   забезпечують в межах своїх 
повноважень, визначених цим та іншими  
Законами України, здійснення містом таких 
функцій: 

1) створення належних умов для діяльності у 
місті Президента України, Верховної Ради 

Відхилено 
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України, Кабінету Міністрів України, 
центральних органів державної влади, офіційних 
представництв іноземних держав і міжнародних 
організацій, установ і закладів науки, освіти, 
охорони здоров’я, культури і спорту, місцем 
розташування яких відповідно до законодавства 
та міжнародних договорів визначено місто Київ; 

2) збереження та відновлення пам’яток історії, 
культури, релігії, архітектури та містобудування, 
заповідних та природних зон і ландшафтів, що 
мають національне та місцеве значення; 

3) участь у розробленні та здійсненні заходів, 
програм та проектів органів державної влади, що 
зачіпають інтереси територіальної громади міста 
Києва;   

4) виконання інших функцій міста Києва, 
специфічних для функціонування Києва як 
столиці держави, відповідно до міжнародних 
договорів. 

2. Здійснення органами місцевого 
самоврядування повноважень органів 
виконавчої влади забезпечується шляхом 
делегування таких повноважень органам 
місцевого самоврядування та фінансування їх 
виконання в повному обсязі.» 

  -40- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300) 

Статтю 3 законопроекту викласти в такій 

редакції: 

«1. Органи місцевого самоврядування та 

органи державної виконавчої влади у місті 

Києві, в межах повноважень, визначених 

законом, забезпечують на його території: 

1) створення належних умов для розміщення 

та діяльності Верховної Ради України, 

Президента України, Кабінету Міністрів 

України, центральних органів виконавчої 

влади, інших органів державної влади, 

дипломатичних представництв, консульських 

установ іноземних держав і представництв 

міжнародних організацій в Україні, місцем 

розташування яких, відповідно до 

законодавства, визначено місто Київ, 

проведення заходів загальнодержавного та/або 

міжнародного значення; 

2) надання на договірних засадах 

комунальних, інженерних, соціально-

культурних, транспортних, інформаційних та 

інших послуг зазначеним у пункті 1 цієї 

Враховано  
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частини органам державної влади та 

відповідним представництвам. 

3. Територіальній громаді міста Києва за 

поданням Київської міської ради 

компенсуються видатки, понесені внаслідок 

виконання зазначених у цій статті додаткових 

функцій, а також відповідна майнова шкода». 

20. 1. Органи місцевого самоврядування та органи 
виконавчої влади в місті Києві, в межах повноважень, 
визначених законами України, забезпечують 
створення належних умов для діяльності Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України, центральних органів виконавчої влади, інших 
органів державної влади, офіційних представництв 
іноземних держав і міжнародних організацій в Україні, 
місцем розташування яких визначено місто Київ, в 
тому числі пов’язаних з їх розміщенням та 
функціонуванням. 

-41- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка 

№407) 

У частині першій статті 3 законопроекту 
слова «Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України, 
центральних органів виконавчої влади, інших 
органів державної влади» замінити словами 
«Верховної Ради України, Президента України, 
Кабінету Міністрів України, центральних 
органів виконавчої влади, інших державних 
органів». 

 

Враховано 

редакційно 

 

  -42- Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)  

Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

У частині 1 статті 3 слова «центральних 
органів виконавчої влади, інших органів 
державної влади» замінити словами 
«Конституційного Суду України, Верховного 
Суду, центральних органів виконавчої влади», 
а слово «офіційних» замінити на слово 
«дипломатичних». 

Враховано частково  

  -43-   Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Частину 1 статті 3 викласти у такій редакції: 
«1. Органи місцевого самоврядування та органи 

виконавчої влади в місті Києві, в межах 
повноважень, визначених законами України, 
забезпечують створення належних умов для 
діяльності Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України, центральних 
органів виконавчої влади, Конституційного Суду 
України, Верховного Суду, офіційних 
представництв іноземних держав і міжнародних 
організацій в Україні, місцем розташування яких 

Враховано частково  
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визначено місто Київ, в тому числі пов’язаних з їх 
розміщенням та функціонуванням.» 

  -44- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

Статтю 3 викласти в такій редакції 
«Стаття 3. Реалізація столичних функцій міста 

Києва 
1. Органи місцевого самоврядування та органи 

виконавчої влади в місті Києві, в межах 
повноважень, визначених законами України, 
забезпечують створення належних умов для 
діяльності Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України, центральних 
органів виконавчої влади, інших органів державної 
влади, офіційних представництв іноземних держав 
і міжнародних організацій в Україні, місцем 
розташування яких визначено місто Київ, в тому 
числі пов’язаних з їх розміщенням та 
функціонуванням. 

2. Територіальній громаді міста Києва в 
установленому законом порядку за поданням 
Київської міської ради компенсуються витрати, а 
також збитки, завдані їй під час проведення заходів 
загальнодержавного та міжнародного характеру, а 
так само шкода, заподіяна в разі виникнення 
надзвичайних ситуацій з вини суб’єктів, 
підпорядкованих органам державної влади. 

3. Рішення органів державної влади, які тягнуть 
за собою додаткові видатки органів місцевого 
самоврядування міста Києва, обов’язково 
супроводжуються передачею їм необхідних для 
цього матеріальних та фінансових ресурсів. 
Зазначені рішення виконуються органами 
місцевого самоврядування міста Києва в межах 
переданих матеріальних та фінансових ресурсів». 

Враховано частково  

  -45- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

В частині першій статті 3 проекту після слів та 
розділових знаків «…Кабінету Міністрів України, 
центральних органів виконавчої влади, інших» 
додати слова «державних органів». 

Відхилено  

  -46- Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка 

№211) 

У частині першій статті 3 перед словами 
«офіційних представництв» додати слова «органів 
місцевого самоврядування Київської області». 

Відхилено  

  -47- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

У частині першій статті 3 слова «інших органів 
Відхилено  
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державної влади» замінити словами 
«Конституційного Суду України, Верховного 
Суду». 

  -48- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

У частині першій статті 3 слова «України, 
забезпечують створення належних умов для 
діяльності» замінити словами «забезпечують 
діяльність» 

 

Враховано 

 

 

21. 2. Держава надає органам місцевого 
самоврядування міста Києва окремі повноваження 
органів виконавчої влади та фінансує у повному обсязі 
їх виконання відповідно до частини 3 статті 143 
Конституції України. 

-49- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408) 

Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка №234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Частину 2 статті 3 виключити. 

Враховано  

  -50- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка 

№116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Частину другу статті 3 викласти в такій 
редакції:  

«2. Органам місцевого самоврядування 
міста Києва надаються повноваження органів 
виконавчої влади, визначені цим Законом, 
іншими законами України.  

Для здійснення делегованих державних 
виконавчих функцій і повноважень органам 
місцевого самоврядування міста Києва 
передаються відповідні фінансові та 
матеріальні ресурси, об’єкти державної 
власності в порядку, встановленому 
законодавством.» 

Відхилено  

  -51- Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка 

№227) 

У частині другій статті 3 слово «надає» 
замінити словом «делегує». 

Відхилено  

  -52- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

У частині 2 статті 3 виключити слова 
«відповідно до частини 3 статті 143 
Конституції України». 

Відїилено  

22. 3. Територіальній громаді міста Києва в 
установленому законом порядку за поданням 
Київської міської ради компенсуються витрати, а 
також збитки, завдані їй під час проведення заходів 
загальнодержавного та міжнародного характеру, а так 
само шкода, завдана в разі виникнення надзвичайних 

-53-   Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка 

№227) 

У частині третій статті 3 слова «а так само 
шкода, завдана в разі виникнення 
надзвичайних ситуацій з вини субєктів, 
підпорядкованих органам державної влади» 

Відхилено  
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ситуацій з вини суб’єктів, підпорядкованих органам 
державної влади. 

виключти. 

 

  -54-  Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Частину другу викласти в такій редакції: 
«2. Територіальній громаді міста Києва за 

поданням Київської міської ради 
компенсуються витрати, а також збитки, 
завдані їй внаслідок проведення заходів 
загальнодержавного та/або міжнародного 
значення. Порядок обчислення шкоди, збитків 
та витрат, понесених територіальною 
громадою міста Києва, а також процедура 
здійснення їх компенсації, затверджується 
Кабінетом Міністрів України.» 

Враховано 

редакційно 

 

  -55- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка 

№116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

В частині третій статті 3 слова «під час» 
замінити на «внаслідок». 

Враховано 

редакційно 

 

  -56- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Частину 3 статті 3 виключити. 

Враховано  

  -57- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

В частині третій статті 3 проекту після слів 
«Київської міської ради» додати слова 
«Київським магістратом чи Кабінетом 
Міністрів України або іншим відповідним 
державним органом у поточному бюджетному 
році авансуються або». 

Відхилено  

  -58- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

У частині 3 статті 3 викласти у такій 
редакції:  

«Територіальній громаді міста Києва за 
поданням Київської міської ради 
компенсуються витрати, а також збитки, 
завдані їй під час проведення заходів 
загальнодержавного та/або міжнародного 
значення. Порядок обчислення шкоди, збитків 
та витрат, понесених територіальною 
громадою міста Києва, а також процедура 
здійснення їх компенсації, затверджується 
Кабінетом Міністрів України з урахуванням 
положень частини 3 статті 5 цього Закону.» 

Враховано частково  
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23. 4. Рішення органів державної влади, які тягнуть за 
собою додаткові видатки органів місцевого 
самоврядування міста Києва, обов’язково 
супроводжуються передачею їм необхідних для цього 
матеріальних та фінансових ресурсів. Зазначені 
рішення виконуються органами місцевого 
самоврядування міста Києва в межах переданих 
матеріальних та фінансових ресурсів. 

-59- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка 

№116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Частину четверту статті 3 виключити. 

 

Враховано  

  -60- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Допоснити статтю новою частиною такого 
змісту  

«Здійснення столичних функцій 
забезпечуються органами місцевого 
самоврядування в місті Києві та органами 
виконавчої влади, у межах повноважень, 
визначених Конституцією та законами 
України.» 

Відхилено  

  -61- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Доповнити статтю 3 новими частинами 
четвертою та п’ятою такого змісту: 

«4. Центральні органи виконавчої влади 
можуть укладати з органами місцевого 
самоврядування міста Києва територіальної 
громади міста Києва договори щодо 
економічного, соціального та культурного 
розвитку міста Києва. 

5. Держава надає підтримку соціально-
економічному розвитку міста Києва.» 

Відхилено 
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  -62- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Статтю 3 доповнити частиною 5 наступного 
змісту: 

«5. Від імені та в інтересах територіальної 
громади міста Києва, права суб'єкта 
комунальної власності здійснюються 
Київською міською радою та у передбачених 
цим Законом випадках районними у місті Києві 
радами. 

Рішення про наділення районних у місті 
Києві рад правами щодо управління майном 
територіальної громади міста Києва 
приймаються Київською міською радою за 
поданням відповідних районних у місті Києві 
рад разом із техніко–економічним 
обґрунтуванням, що містить детальні 
розрахунки видатків, джерела, за рахунок яких 
утримується майно, що передається, напрями і 
прогнозовану ефективність їх використання.». 

Відхилено  

     

24. Стаття 4. Адміністративно–територіальний устрій 
Києва 

-63- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

У назві статті 4 слова «адміністративно-
територіальний устрій Києва» замінити 
словами «Місто Київ у системі 
адміністративно-територіального устрою 
України». 

Враховано 

редакційно 

Стаття 2. Місто Київ у системі адміністративно-
територіального устрою України 

  -64- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 4 викласти в такій редакції: 
«Стаття 4. Спеціальний статус міста Києва в 

системі адміністративно-територіального 
устрою України. 

1. Місто Київ є адміністративно–
територіальною одиницею базового рівня, яка 
не входить до складу області. 

2. Територія міста Києва поділяється на 
райони в місті Києві, які є адміністративно-
територіальними одиницями.  

3. Межі міста Києва встановлюються 
Верховною Радою України за поданням 

Враховано частково  
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Кабінету міністрів України відповідно до 
пропозиції Київської міської ради на основі 
розробленого та затвердженого у 
встановленому порядку проекту землеустрою 
щодо встановлення меж міста Києва. 

4. Рішення про створення, найменування, 
перетворення, ліквідацію та встановлення меж 
районів у місті Києві приймається Київською 
міською радою з урахуванням історичних, 
культурних, соціально–економічних, 
природних та інших особливостей цих 
територій, зокрема: 

1) кількості мешканців (від 150 до 400 тисяч 
осіб); 

2) природних утворень (річки, озера, гори, 
яри тощо), крайніх меж вулично–дорожньої 
системи (вулиці, провулки, проспекти, площі) ;  

3) планувальної структури міської території 
та типології забудови, яка притаманна місту 
або його частині (морфології забудови);  

4) наявності територій розвитку; 
5) фінансової перспективності 

(спроможності) такої території.  
5. У разі наявності відповідних районних у 

місті Києві рад, рішення Київської міської ради 
про встановлення меж районів в місті Києві 
приймається за їх поданням.» 

  -65- Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Статтю 4 викласти у такій редакції: 
«Стаття 4. Місто Київ у системі 

адміністративно-територіального устрою 
України 

1. Місто Київ є адміністративно–
територіальною одиницею у системі 
адміністративно-територіального устрою 
України. 

3. Межі міста Києва встановлюються 
Верховною Радою України за поданням 
Кабінету Міністрів України відповідно до 
пропозиції Київської міської ради з 
урахуванням пропозицій органів місцевого 
самоврядування територіальних громад, що 
межують з містом Київ. 

4. Рішення про створення, найменування, 
перетворення, ліквідацію та встановлення меж 
районів у місті Києві приймається Київською 
міською радою з урахуванням історичних, 
культурних, соціально–економічних, 
природних та інших особливостей.» 

Враховано частково  
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  -66- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

Статтю 4 викласти в такій радакції 
«Стаття 4. Адміністративно–територіальний 

устрій Києва 
1. Місто Київ є адміністративно–

територіальною одиницею. 
2. Систему адміністративно-територіального 

устрою міста Києва складають райони в місті 
Києві. 

3. Межі міста Києва встановлюються 
Верховною Радою України за поданням 
Київської міської ради, погодженим з 
відповідними радами, з урахуванням 
історичних, соціально-економічних та інших 
особливостей території відповідно до чинного 
законодавства. 

4. Рішення про створення, найменування, 
перетворення, ліквідацію та встановлення меж 
районів у місті Києві приймається Київською 
міською радою з урахуванням історичних, 
культурних, соціально–економічних, 
природних та інших особливостей відповідних 
територій. 

5. Рішення Київської міської ради про 
встановлення меж районів в місті Києві 
приймається з урахуванням пропозицій 
районних у місті Києві рад». 

Враховано частково  

  -67- Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка 

№214) 

Статтю 4 викласти в новій редакції 
«Стаття 4. Адміністративно-територіальний 

устрій міста Києва 
1.Систему адміністративно-територіального 

устрою міста Києва складають райони в місті. 
2. Кількість районів у місті Києві 

встановлюються Київською міською радою з 
урахуванням історичних, культурних, 
соціально–економічних, природних та інших 
особливостей цих територій. 

 3. Межі міста Києва встановлюються 
Верховною Радою України за поданням 
Київської міської ради з урахуванням 
історичних, соціально-економічних та інших 
особливостей. 

4. Питання встановлення (зміни) меж міста 
Києва, районів у місті Києві, їх кількості   
вирішуються Київською міською радою в 
порядку, передбаченому Статутом 

Враховано частково  
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територіальної громади міста Києва.» 

25. 1. Місто Київ є адміністративно–територіальною 
одиницею. 

-68- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка 

№116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Частину першу статті 4 законопроекту 
виключити. 

Відхилено 1. Місто Київ як столиця України є адміністративно-
територіальною одиницею зі спеціальним статусом, 
яка входить до системи адміністративно-
територіального устрою України. 

  -69- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

У частині 1 статті 4 після слів «одиницею» 
додати слова «у системі адміністративно-
територіального устрою України». 

Відхилено  

  -70- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Назву статті 4 та її першу і другу частини 
викласти у такій редакції: 

«Стаття 4. Спеціальний статус міста Києва в 
системі адміністративно-територіального 
устрою України 

1. Місто Київ є адміністративно–
територіальною одиницею базового рівня, яка 
не входить до складу області. 

2. Територія міста Києва поділяється на 
райони в місті Києві, які є адміністративно-
територіальними одиницями.». 

Відхилено  

26. 2. Систему адміністративно–територіального 
устрою міста Києва складає десять районів в місті 
Києві. 

-71- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка 

№123) 

Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка 

№23) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Н.д.М’ялик В.Н. (Реєстр.картка №155) 

Н.д.Палиця І.П. (Реєстр.картка №22) 

Н.д.Колихаєв І.В. (Реєстр.картка №184) 

Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73) 

Частину другу статті 4 викласти у такій 
редакції: 

«2. На території міста Києва утворюються 
райони в місті Києві, які є адміністративно-
територіальними одиницями, що входять до 
системи адміністративно-територіального 
устрою України». 

Враховано 

редакційно 

 

  -72- Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка №83) 

Частини другу статті 4 викласти в наступній 
редакції:  

«2.Систему адміністративно-
територіального устрою міста Києва складають 

Відхилено  
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райони в місті». 

  -73- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

У частині другій статті 4  слова «складає 
десять районів в місті Києві» замінити словами 
«складають райони в місті». 

Відхилено  

 

 

 

  -74- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398) 

Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390) 

Н.д.Дубнов А.В. (Реєстр.картка №213) 

Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка 

№116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Частину другу статті 4 викласти в такій 
редакції: 

«2. Систему адміністративно-
територіального устрою міста Києва складають 
райони у місті Києві». 

Відхилено  

  -75- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Частину другу статті 4 викласти в такій 
редакції:\ 

 «2. На території міста Києва утворюються 
райони в місті Києві, які є адміністративно-
територіальними одиницями, що входять до 
системи адміністративно-територіального 
устрою України.» 

Враховано 

редакційно 

 

  -76- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка 

№407) 

В частині другій статті 4 слова «складає 
десять районів в місті Києві» замінити словами 
«складають райони в місті Києві, перелік яких 
визначається законом». 

Враховано 

редакційно 

 

  -77- Н.д.Грищук Р.П. (Реєстр.картка 

№222) 

Викласти частину 2 статті 4 у наступній 
редакції: 

«Систему адміністративно–територіального 
устрою міста складають райони, кількість яких 
визначається Київською міською радою та 
встановлюється рішенням Верховної Ради 
України.». 

Враховано 

редакційно 

 

  -78- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка 

№410) 

В частині другій статті 4 слова «складає 
десять районів в місті Києві» замінити словами 

Враховано 

редакційно 
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«складають райони в місті Києві, перелік яких 
визначається законом». 

  -79- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка 

№223) 

Пункт 2 статті 4 виключити. 

Враховано  

 

 

  -80- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Частину 2 статті 4 викласти у такій редакції: 
«2. Систему адміністративно–

територіального устрою України у межах міста 
Києва складають райони в місті Києві, які є 
окремими адміністративно-територіальними 
одиницями». 

Відхилено  

27. 3. Межі міста Києва встановлюються Верховною 
Радою України за поданням Кабінету міністрів 
України відповідно до пропозиції Київської міської 
ради. 

-81- Н.д.Горобець О.С. (Реєстр.картка 

№95) 

Частину третю статті 4 викласти у такій 
редакції: 

«Межі міста Києва встановлюються 
Верховною Радою України за поданням 
Київської міської ради з урахуванням 
соціально-економічних та географічних 
особливостей територій, а також за 
результатами громадського обговорення 
(громадські слухання, збори громадян, інші 
форми консультацій з громадськістю), якщо 
зміна меж передбачає включення суміжного 
села, селища, міста». 

Відхилено 2. Межі міста Києва встановлюються Верховною 
Радою України за поданням Кабінету Міністрів 
України з врахуванням пропозицій Київської міської 
ради. 

 

  -82-  Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

В частину третю статті 4 проекту додати 
нове речення такого змісту: «Забезпечення 
винесення (позначення) в натурі меж міста 
Києва покладається на Київський магістрат та 
районні державні адміністрації у порядку 
встановленому Київською міською радою.». 

Відхилено  

  -83-   Н.д.Княжицький М.Л. 

(Реєстр.картка №116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

В частині третій статті 4 законопроекту 
слова «за поданням» і до кінця речення 
виключити. 

Відхилено  

  -84- Н.д.Грищук Р.П. (Реєстр.картка 

№222) 

Частину 3 статті 4 викласти у наступній 
редакції: 

Відхилено  
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«3. Межі міста Києва, приєднання та 
агломерація територій  встановлюються 
Верховною Радою України за поданням 
Кабінету міністрів України відповідно до 
пропозиції Київської міської ради». 

  -85- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

У частині 3 статті 4 після слів «міської 
ради» додати слова «після проведення 
консультацій з радами територіальних громад, 
що межують з містом Києвом в порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України». 

Відхилено  

  -86- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

У статтю 4 додати частину 4 наступного 
змісту: 

«Межі районів у місті Києві затверджуються 
Кабінетом Міністрів України за пропозицією 
Київської міської ради». 

Частину 4 статті 4 відповідно вважати 
частиною 5. 

Відхилено 3. На території міста Києва утворюються райони в 
місті Києві, які є адміністративно-територіальними 
одиницями, що входять до системи адміністративно-
територіального устрою України. 

28. 4. Рішення про створення, найменування, 
перетворення, ліквідацію та встановлення меж районів 
у місті Києві приймається Київською міською радою з 
урахуванням історичних, культурних, соціально–
економічних, природних та інших особливостей цих 
територій, зокрема: 

-87- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка 

№407) 

Абзац перший частини четвертої статті 4 
після слова «приймається» доповнити словами 
«Верховною Радою України за поданням 
Кабінету Міністрів України, погодженим з». 

Відхилено 4. Перелік та межі районів у місті Києві 
встановлюються Кабінетом Міністрів України за 
поданням Київської міської ради з врахуванням 
пропозицій відповідних районних у місті Києві рад та 
результатів громадського обговорення.. 

Порядок проведення такого громадського 
обговорення затверджується Київською міською 
радою. 

  -88- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

У частині четвертій після слова  
«встановлення» додати слово «зміну»; слово 
«зокрема» замінити на слова «а також». 

Відхилено  

  -89- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка 

№410) 

Частину четверту статті 4 виключити.   

Відхилено  

  -90- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка 

№223) 

У пункті 4 статті 4 після слів «у місті Києві 
приймається» виключити слова «Київською 
міською радою». 

Відхилено  

  -91- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка Відхилено  
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№223) 

У пункті 4 статті 4 після слів «у місті Києві 
приймається» додати слова «Верховною Радою 
України за поданням Київської міської ради» 

  -92- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка 

№223) 

У пункті 4 статті 4 після слів «районних у 
місті Києві рад,» виключити слово «рішення». 

Відхилено  

  -93- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка 

№223) 

У пункті 4 статті 4 після слів «районних у 
місті Києві рад,»  додати слова «подання». 

Відхилено  

  -94- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка 

№223) 

У пункті 4 статті 4 після слів «встановлення 
меж районів в місті Києві» виключити слова 
«приймається за їх поданням.». 

Відхилено  

  -95- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка 

№223) 

У пункті 4 статті 4 після слів «встановлення 
меж районів в місті Києві» додати слова 
«повинно враховувати рекомендації районних 
у місті Києві рад.». 

Враховано 

редакційно 

 

  -96- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

У частині 4 статі 4 слово «обов’язково» 
виключити. 

Відхилено  

  -97- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

У частині четвертій статті 4 після слів 

«Київською міською радою» доповнити 

словами «за результатом досліджень».  

 

Відхилено  

  -98- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

У частині четвертій статті 4 після слів «а 

також» додати слово та знак «щодо:». 

Відхилено  

29. 1) кількості мешканців; -99- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

У пункті 1) частини четвертої статті 4  після 
слів «кількості мешканців» доповнити словами 
«відповідної території та їх пропозицій, 
сформо»аних за результатами громадських 

Враховано 

редакційно 
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слухань». 

30. 2) природних утворень (річки, озера, гори, яри 
тощо), крайніх меж вулично–дорожньої системи 
(вулиці, провулки, проспекти, площі) ; 

-100-  Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка 

№218) 

      У пункті 2 частини четвертої статті 4 

слово «системи» замінити словом «мережі». 

 

Відхилено  

31. 3) планувальної структури міської території та 
типології забудови, яка притаманна місту або його 
частині (морфології забудови); 

-101- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

У пункті 3 частини четвертої статті 4 слова 

«морфологія забудови» - виключити. 

Відхилено  

32. 4) наявності територій розвитку;    

33. 5) фінансової перспективності (спроможності) 
такої території. 

-102- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Пункт 5 частини  четвертої статті 4 
доповнити словом «(району)». 

Відхилено  

  -103- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Пункт 5 частини четвертої статті 4 викласти 

у такій редакції  

«5) спроможності територіальної громади 

району в місті» 

 

Відхилено  

34. 5. У разі наявності відповідних районних у місті 
Києві рад, рішення Київської міської ради про 
встановлення меж районів в місті Києві приймається 
за їх поданням. 

-104- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка 

№410) 

 Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123) 

Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка 

№23) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Н.д.М’ялик В.Н. (Реєстр.картка №155) 

Н.д.Палиця І.П. (Реєстр.картка №22) 

Н.д.Колихаєв І.В. (Реєстр.картка №184) 

Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73) 

Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка №234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Частину п’яту статті 4 виключити. 

Враховано  

  -105- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

В частині п’ятій статті 4 проекту  після слів 
«…Київської міської ради про встановлення» 
додати слова  «чи зміну». 

Відхилено  

  -106-  Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка 

№218) 

Частину 5 викласти в новій редакції такого 
змісту: 

 «5. Інші питання адміністративно-
територіального устрою міста Києва та районів 

Відхилено  
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в місті Києві вирішуються органами місцевого 
самоврядування міста Києва та місцевими 
органами виконавчої влади в порядку, 
встановленому законом.» 

 

  -107- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка 

№398)Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390) 

Після статті 4 доповнити новою статтею 
такого змісту: 

«Стаття 5. Територіальна громада міста 
Києва 

1. Територіальна громада міста Києва являє 
собою спільноту жителів міста Києва і є 
первинним суб'єктом, основним носієм 
функцій та повноважень місцевого 
самоврядування в місті Києві. 

2. Територіальна громада міста Києва 
повноважна вирішувати усі питання, віднесені 
Конституцією та законами України до відання 
місцевого самоврядування, які пов'язані з 
життєдіяльністю територіальної громади міста 
Києва, а також із розвитком міста Києва. 

3. Організація функціонування 
територіальної громади міста Києва 
здійснюється на засадах поваги до прав та 
інтересів членів громади. 

4. Належність особи до територіальної 
громади міста Києва та проживання її на 
території міста Києва та відповідного району у 
місті визначається її зареєстрованим місцем 
проживання. 

5. Київська міська рада забезпечує 
оприлюднення на своєму офіційному сайті 
інформації про кількість членів територіальної 
громади міста Києва згідно із реєстром 
територіальної громади, ведення якого 
здійснюється відповідно до Закону України 
"Про свободу пересування та вільний вибір 
місця проживання в Україні", не пізніше  
першого числа кожного місяця загалом, а 
також у розрізі районів міста Києва. 

6. Член територіальної громади міста Києва, 
який відповідно до статті 70 Конституції 
України має право голосу, є виборцем на 
виборах Київського міського голови, на 
виборах депутатів Київської міської ради, а 
також на виборах депутатів відповідної 
районної у місті Києві ради згідно із 
зареєстрованим у місті Києві місцем 
проживання». 

Відхилено  
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У зв’язку з цим привести у відповідність 
подальшу нумерацію статей. 

  -108- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка 

№407) 

Частину п’яту статті 4 викласти в такій 
редакції: 

«5. Районні в місті Києві ради, у разі їх 
наявності, можуть ініціювати встановлення, 
зміну меж районів.». 

Відхилено  

  -109- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Частину 5 статті 4 виключити.  

Враховано  

  -110- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Частину 5 статті 4 викласти у такій редакції: 
«5. Рішення про утворення, найменування, 

ліквідацію районів у місті Києві приймається 
Верховною Радою України за поданням 
Кабінету Міністрів України за пропозиціями 
Київської міської ради». 

Відхилено  

  -111- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

До статті 4 додати частину 5 такого змісту: 
«Здійснення столичних функцій 

забезпечується органами місцевого 
самоврядування у місті Києві та органами 
виконавчої влади, у межах повноважень, 
визначених Конституцією та законами 
України.». 

Враховано 

редакційно 

 

  -112- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Статтю 4 законопроекту вважати статтею 2 

та викласти її в такій редакції: 

«Стаття 2. Місто Київ у системі 

адміністративно-територіального устрою 

України     

1. Місто Київ як столиця України є 

адміністративно-територіальною одиницею зі 

спеціальним статусом, яка входить до системи 

Враховано  
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адміністративно-територіального устрою 

України. 

2. Межі міста Києва встановлюються 

Верховною Радою України за поданням 

Кабінету Міністрів України з врахуванням 

пропозицій Київської міської ради. 

3. На території міста Києва утворюються 

райони в місті Києві, які є адміністративно-

територіальними одиницями, що входять до 

системи адміністративно-територіального 

устрою України. 

4. Перелік та межі районів у місті Києві 

встановлюються Кабінетом Міністрів України 

за поданням Київської міської ради з 

врахуванням пропозицій відповідних районних 

у місті Києві рад та результатів громадського 

обговорення. 

Порядок проведення такого громадського 

обговорення затверджується Київською 

міською радою». 

    Стаття 3. Додаткові функції органів місцевого 

самоврядування та державної виконавчої влади в місті 

Києві, зумовлені його столичним статусом. 

1. Органи місцевого самоврядування та органи 

державної виконавчої влади у місті Києві, в межах 

повноважень, визначених законом, забезпечують на 

його території: 

1) створення належних умов для розміщення та 

діяльності Верховної Ради України, Президента 

України, Кабінету Міністрів України, центральних 

органів виконавчої влади, інших органів державної 

влади, дипломатичних представництв, консульських 

установ іноземних держав і представництв 

міжнародних організацій в Україні, місцем 

розташування яких, відповідно до законодавства, 

визначено місто Київ, проведення заходів 

загальнодержавного та/або міжнародного значення; 

2) надання на договірних засадах комунальних, 

інженерних, соціально-культурних, транспортних, 

інформаційних та інших послуг зазначеним у пункті 1 

цієї частини органам державної влади та відповідним 

представництвам. 

3. Територіальній громаді міста Києва за поданням 

Київської міської ради компенсуються видатки, 

понесені внаслідок виконання зазначених у цій статті 
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додаткових функцій, а також відповідна майнова 

шкода. 
35. Стаття 5. Особливості бюджету міста Києва -113- Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15 

Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка 

№116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432)  

Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408) 

Статтю 5 законопроекту виключити. 

Відхилено Стаття 4. Бюджет міста Києва та його  особливості 
 

  -114- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Статтю 5 законопроекту вважати статтею 4 

та викласти її в такій редакції: 

«Стаття 4. Бюджет міста Києва та його 

особливості 

1. Бюджет міста Києва складається з 

міського бюджету міста Києва та бюджетів 

районів у місті Києві. 

2. Доходи бюджету міста Києва формуються 

за рахунок власних надходжень та закріплених 

за бюджетом міста Києва частин 

загальнодержавних податків та зборів, а також 

трансфертів з державного бюджету, в тому 

числі для здійснення столичних функцій. 

3. Видатки на виконання столичних функцій 

визначаються у Державному бюджеті України 

окремим рядком або надаються шляхом 

закріплення у законах України про 

оподаткування частини загальнодержавних 

податків та зборів. 

За рішенням Київської міської ради до 

бюджетів районів у місті Києві можуть 

передаватися кошти у вигляді субвенцій для 

здійснення повноважень, пов'язаних із 

реалізацією столичних функцій. 

4. Київська міська рада здійснює 

розмежування видатків між міським бюджетом 

міста Києва та бюджетами районів у місті 

Києві на основі принципу субсидіарності, з 

урахуванням критеріїв повноти надання 

публічних послуг та наближення їх до 

безпосереднього споживача, виходячи з 

потреби у повноцінному фінансуванні 

виконання функцій та реалізації повноважень 

районних у місті Києві рад, з урахуванням 

важливості забезпечення публічних інтересів 

територіальної громади, відповідно до сфер 

Враховано  
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компетенцій, визначених статями 9 і 10 цього 

Закону. 

5. Доходи бюджетів районів у місті Києві 

формуються відповідно до обсягу 

повноважень, визначеного відповідно до статті 

10 цього Закону шляхом закріплення за такими 

бюджетами часток доходів, що відносяться до 

доходів бюджету міста Києва та трансфертів з 

міського бюджету міста Києва.  

Мінімальні частки доходів, що 

закріплюються за бюджетами районів в місті 

Києві та норми щодо вирівнювання їх 

податкоспроможності встановлюються 

Бюджетним Кодексом України. 

6. Бюджети районів у місті Києві не можуть 

затверджуватись з дефіцитом». 

  -115- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

У назві статті 5 слова «Особливості 
бюджету» замінити словом «Бюджет». 

Враховано  

  -116- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

Статтю 5 викласти в такій редакції 
«Стаття 5. Особливості бюджету міста 

Києва 
1. Доходи бюджету міста Києва 

формуються за рахунок власних надходжень та 
частин загальнодержавних податків та зборів, 
закріплених за бюджетом міста Києва, а також 
трансфертів з Державного бюджету, у тому 
числі на виконання столичних функцій. 

2. Видатки на виконання столичних 
функцій визначаються у Державному бюджеті 
України окремим рядком або надаються 
шляхом закріплення у законах України про 
оподаткування частини загальнодержавних 
податків та зборів. 

3. За рішенням Київської міської ради 
до районних бюджетів у місті Києві можуть 
передаватися кошти для здійснення 
повноважень, пов'язаних із реалізацією містом 
Києвом столичних функцій. 

4. Розмежування видів видатків між 
міським бюджетом міста Києва та районними 
бюджетами в місті Києві здійснюється 
Київською міською радою на основі принципу 

Враховано частково  
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субсидіарності, з урахуванням критеріїв 
повноти надання соціальних послуг та 
наближення їх до безпосереднього споживача, 
виходячи з потреби у повноцінному 
фінансуванні виконання функцій та реалізації 
повноважень районних у місті Києві рад, з 
урахуванням важливості забезпечення 
публічних інтересів територіальної громади, 
відповідно до сфер компетенцій, визначених 
статями 12 і 13 цього Закону. 

5. Доходи районних бюджетів у місті Києві 
формуються відповідно до обсягу 
повноважень, визначеним відповідно до статті 
12 цього Закону шляхом закріплення частини 
доходів, що відносяться до доходів бюджету 
міста Києва та трансфертів з міського бюджету 
міста Києва.  

6. У Державному бюджеті можуть 
передбачатись додаткові субвенції 
безпосередньо до районних бюджетів в місті 
Києві. 

7. Інші особливості бюджету міста Києва 
визначаються Бюджетним кодексом України.». 

  -117- Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка 

№214) 

Статтю 5 викласти в новій редакції 
«Стаття 5. Особливості бюджету міста 

Києва 
1. Рішення органів державної влади, які 

тягнуть за собою додаткові видатки органів 
місцевого самоврядування міста Києва, 
обов’язково супроводжуються передачею їм 
необхідних для цього матеріальних та 
фінансових ресурсів. Зазначені рішення 
виконуються органами місцевого 
самоврядування міста Києва в межах 
переданих матеріальних та фінансових 
ресурсів. Доходи бюджету міста Києва 
формуються в порядку, передбаченому 
Бюджетним кодексом України та трансфертів з 
Державного бюджету України на виконання 
столичних функцій.». 

Відхилено  

  -118- Н.д.Пузанов О.Г. Реєстр.картка 

№381) 

Статтю 5 законопроекту викласти в 
наступній редакції:  

«Стаття 5. Особливості бюджету міста 
Києва 

1. Держава фінансує у повному обсязі 

Відхилено  
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здійснення органами місцевого 
самоврядування міста Києва столичних 
функцій. 

2. Рішення органів державної влади, які 
тягнуть за собою додаткові видатки органів 
місцевого самоврядування міста Києва, 
обов'язково супроводжуються передачею їм 
необхідних для цього матеріальних та 
фінансових ресурсів. Зазначені рішення 
виконуються органами місцевого 
самоврядування міста Києва в межах 
переданих матеріальних та фінансових 
ресурсів.  

3. До доходів бюджету міста Києва 
зараховується:  

1) 100 відсотків податку на доходи фізичних 
осіб, що сплачується (перераховується) згідно з 
Податковим кодексом України на території 
міста Києва;  

2) 10 відсотків податку на прибуток 
підприємств (крім податку на прибуток 
підприємств державної власності та 
підприємств, установ комунальної власності);  

3) інші доходи передбачені законодавством 
України та трансферти з Державного бюджету 
України.  

4. При затвердженні Державного бюджету 
України на відповідний рік передача коштів з 
бюджету міста Києва до Державного бюджету 
України у вигляді перевищення доходів над 
видатками та інших внесків не допускається, 
зазначені кошти спрямовуються на 
фінансування заходів, пов'язаних зі 
здійсненням містом столичних функцій. 

5. За рішенням Київської міської ради до 
бюджетів районів міста можуть передаватися 
кошти для фінансування заходів, пов'язаних зі 
здійсненням містом столичних функцій.  

6. Нормативи відрахувань від 
загальнодержавних податків і зборів, розмір 
субвенцій, субсидій, дотацій, а також інші 
бюджетні показники взаємовідносин 
Державного бюджету України і бюджету міста 
Києва є стабільними і уточнюються лише при 
зміні податкового законодавства України або 
за поданням Київської міської ради.  

7. Бюджетні показники взаємовідносин 
районного у місті Києві бюджету та бюджету 
міста Києва затверджуються Київською 
міською радою після затвердження показників 
бюджету міста Києва у Державному бюджеті 
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України і уточнюються при зміні податкового 
законодавства України або за поданням 
районної у місті Києві ради.» 

  -119- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Статтю 5 викласти у такій редакції: 
«Стаття 5. Бюджети міста Києва 
1.Зведений бюджет міста Києва складається 

з міського бюджету міста Києва та районних 
бюджетів у місті Києві. 

2. Доходи зведеного бюджету міста Києва 
формуються за рахунок власних надходжень та 
закріплених за бюджетом міста Києва частин 
загальнодержавних податків та зборів, а також 
трансфертів з Державного бюджету України, у 
тому числі для здійснення столичних функцій. 

3. Видатки на виконання столичних функцій 
визначаються у Державному бюджеті України 
окремим рядком та/або забезпечуються 
шляхом закріплення законом частини 
загальнодержавних податків та зборів. 

За рішенням Київської міської ради до 
районних бюджетів у місті Києві можуть 
передаватися кошти для здійснення 
повноважень, пов'язаних із реалізацією містом 
Києвом столичних функцій. 

4. Видатки районних бюджетів у місті Києві 
визначаються рішенням Київської міської ради 
відповідно до сфери їх компетенцій, 
визначених статтею 33 цього Закону.  

5. Доходи районних бюджетів у місті Києві 
формуються рішенням Київської міської ради 
відповідно до обсягу повноважень, визначеним 
відповідно до статті 33 цього Закону шляхом 
закріплення частини доходів, що відносяться 
до доходів зведеного бюджету міста Києва, у 
тому числі, місцевих податків та зборів і 
трансфертів з міського бюджету міста Києва. 

6. У Державному бюджеті можуть 
передбачатись додаткові субвенції 
безпосередньо до районних бюджетів в місті 
Києві. 

7. Доходи та видатки міського бюджету 
міста Києва визначаються як різниця між 
доходами та видатками зведеного бюджету 
міста Києва і доходами та видатками районних 
бюджетів у місті Києві.». 

Враховано частково  
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36. 1. Формування та використання фінансових 
ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які 
здійснюються територіальною громадою міста Києва 
через органи місцевого самоврядування протягом 
бюджетного періоду, здійснюються відповідно до 
бюджету міста Києва та бюджетів районів у місті 
Києві, затверджених в порядку, встановленому 
Бюджетним кодексом України. 

-120- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка 

№407) 

Статтю 5 викласти в такій редакції: 
«Стаття 5. Особливості формування 

бюджету міста Києва 
1. Надходження та витрати бюджету міста 

Києва для забезпечення виконання завдань і 
функцій органів місцевого самоврядування 
міста Києва, спрямованих на задоволення 
інтересів територіальної громади, формуються 
в порядку, встановленому Бюджетним 
кодексом України з урахуванням цього 
закону.». 

Відхилено 1. Бюджет міста Києва складається з міського 
бюджету міста Києва та бюджетів районів у місті 
Києві. 

2. Доходи бюджету міста Києва формуються за 
рахунок власних надходжень та закріплених за 
бюджетом міста Києва частин загальнодержавних 
податків та зборів, а також трансфертів з державного 
бюджету, в тому числі для здійснення столичних 
функцій. 

3. Видатки на виконання столичних функцій 
визначаються у Державному бюджеті України 
окремим рядком або надаються шляхом закріплення у 
законах України про оподаткування частини 
загальнодержавних податків та зборів. 

За рішенням Київської міської ради до бюджетів 
районів у місті Києві можуть передаватися кошти у 
вигляді субвенцій для здійснення повноважень, 
пов'язаних із реалізацією столичних функцій. 

4. Київська міська рада здійснює розмежування 
видатків між міським бюджетом міста Києва та 
бюджетами районів у місті Києві на основі принципу 
субсидіарності, з урахуванням критеріїв повноти 
надання публічних послуг та наближення їх до 
безпосереднього споживача, виходячи з потреби у 
повноцінному фінансуванні виконання функцій та 
реалізації повноважень районних у місті Києві рад, з 
урахуванням важливості забезпечення публічних 
інтересів територіальної громади, відповідно до сфер 
компетенцій, визначених статями 9 і 10 цього Закону. 

5. Доходи бюджетів районів у місті Києві 
формуються відповідно до обсягу повноважень, 
визначеного відповідно до статті 10 цього Закону 
шляхом закріплення за такими бюджетами часток 
доходів, що відносяться до доходів бюджету міста 
Києва та трансфертів з міського бюджету міста Києва.  

Мінімальні частки доходів, що закріплюються за 
бюджетами районів в місті Києві та норми щодо 
вирівнювання їх податкоспроможності 
встановлюються Бюджетним Кодексом України. 

6. Бюджети районів у місті Києві не можуть 
затверджуватись з дефіцитом 

  -121- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка 

№398) 

Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390) 

Відхилено  
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Статтю 5 доповнити новою частиною такого 
змісту: 

«2. Не допускається зарахування до 
Державного бюджету України податків та 
зборів, що сплачуються (перераховуються) на 
території міста Києва, у розмірі вищому ніж 
встановлений для відповідних податків та 
зборів, сплачених на іншій території України». 

37. Стаття 6. Організація міського життя на засадах 
сталого розвитку 

-122- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214)   

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 6 – виключити. 

Враховано  

  -123- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Статті 6 і 7 законопроекту виключити 

Враховано  

  -124- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

Статтю 6 викласти в такій редакції 
«Стаття 6. Організація міського життя на 

засадах сталого розвитку 
1. Організація міського життя здійснюється 

органами місцевого самоврядування на засадах 
сталого розвитку відповідно до Конституції та 
законів України.  

2. Принципи організації міського життя 
ґрунтуються на засадах Європейської хартії 
місцевого самоврядування, інших актів 
міжнародного права та міжнародного досвіду. 

3. Організовуючи міське життя, органи 
місцевого самоврядування міста Києва 
керуються такими принципами: 

1) залучення громадян до суспільного 
життя, сприяючи співпричетності та 
відповідальності всіх мешканців міста і 
приділення першочергової уваги для створення 
та належного утримання відкритих, доступних, 
екологічно чистих громадських просторів, які є 
сприятливими для людини, посилення 
соціальної взаємодії та взаємодії між 

Відхилено  
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поколіннями; 
2) забезпечення форм культурного 

самовиявлення та участі у політичному житті, а 
також сприяння соціальній згуртованості, 
інтеграції та безпеці в мирний та 
плюралістичній спільноті, де забезпечуються 
потреби всіх мешканців та визнаються 
особливі потреби вразливих груп населення; 

3) забезпечення гендерної рівності 
шляхом гарантування повної та ефективної 
участі й рівних прав жінок та чоловіків на всіх 
рівнях прийняття рішень, забезпечення гідною 
роботою та рівною оплатою за рівну працю або 
працю рівної цінності, убезпечення від усіх 
форм дискримінації, насильства в приватних та 
громадських місцях; 

4) створення умов для вирішення 
проблем та використання можливостей для 
сталого економічного розвитку; 

5) створення інвестиційно привабливого 
клімату з урахуванням особливих потреб 
територіальної громади міста Києва; 

6) приділення особливої уваги 
викоріненню будь–яких форм дискримінації; 

7) вжиття заходів для зниження та 
регулювання ризиків природних та 
техногенних лих, підвищення рівня адаптації 
до кліматичних змін, підвищення 
життєстійкості та укріплення здатності 
реагувати на стихійні та антропогенні лиха; 

8) забезпечення захист, збереження, 
відновлення та формування екосистем, водних 
ресурсів, природних місць проживання та 
біорозмаїття, забезпечує зведення до мінімуму 
антропогенного впливу на природне 
середовище; 

9) забезпечення непорушності права 
власності, боротьби з проявами корупції, 
захисту конкуренції;  

10) сприяння забезпеченню повної та 
продуктивної зайнятості та гідної роботи для 
всіх; 

11) впровадження енергоефективності та 
стимулювання використання альтернативних 
джерел енергії. 

4. Діяльність органів місцевого 
самоврядування у місті Києві спрямовується на 
створення умов для реалізації наступних цілей: 

12) безпека в місті; 
13) повага до всіх людей незалежно від 

раси, віку, статі, матеріального становища, 
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стану здоровʼя та інших ознак;  
14) забезпеченість громадських просторів 

озелененням, затінок, питною водою, 
санітарною інфраструктурою; 

15) добра зв'язаність міського довкілля, 
безбарʼєрність міського простору; 

16) безперешкодний доступ до 
громадських будівель, споруд, природних 
об'єктів та територій, а також лісів та водних 
об’єктів;  

17) комфортне, безпечне та безбар’єрне 
пересування містом з наступною 
пріоритизацією засобів пересування: а) 
пішохідний рух; б) велосипедний та рух не 
механічним транспортом; в) рух громадським 
транспортом; г) рух механічним транспортним 
засобам; 

18) рівний доступ до системи 
громадського транспорту; 

19) безпечне довкілля, чисте повітря та вода;  
20) безпосередня участь мешканців, у 

формах, встановлених Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», при 
вирішенні питань місцевого значення щодо 
розвитку міста; 

21) рівність доступу до соціальної 
інфраструктури;  

22) можливість отримати притулок всім 
вразливим групам мешканців; 

5. Для забезпечення сталого розвитку 
визначаються особливо цінні території та 
об'єкти з огляду на їх історико–культурний, 
природний, архітектурний, археологічний, 
мистецький та суспільний статус та потенціал. 
Захист, збереження, підтримка та розвиток цих 
територій та об’єктів може визначатись 
територіальною громадою міста Києва як 
загальна суспільна потреба. 

6. Особливо цінні території та об’єкти та 
режими їх використання визначаються 
Статутом територіальної громади міста 
Києва.». 

  -125- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Статтю 6 викласти у новій редакції 
наступного змісту: 

«Стаття 6. Організація міського життя на 
засадах сталого розвитку 

Відхилено   
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1. Організація міського життя здійснюється 
органами місцевого самоврядування на засадах 
сталого розвитку відповідно до Конституції та 
законів України.  

2. Принципи організації міського життя 
ґрунтуються на засадах Європейської хартії 
місцевого самоврядування, Резолюції 
Генеральної Асамблеї ООН 2016 року “Нова 
програма розвитку міст (Habitat III)”, Резолюції 
Генеральної Асамблеї ООН 2015 року 
“Перетворення нашого світу: Порядок денний 
у сфері сталого розвитку на період до 2030 
року”, інших міжнародних документів 
України, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України. 

3. Організовуючи міське життя, органи 
місцевого самоврядування міста Києва 
керуються такими принципами: 

1) залучення громадян до суспільного 
життя, сприяючи співпричетності та 
відповідальності всіх мешканців міста і 
приділення першочергової уваги для створення 
та належного утримання відкритих, доступних, 
екологічно чистих громадських просторів, які є 
сприятливими для людини, посилення 
соціальної взаємодії та взаємодії між 
поколіннями; 

2) забезпечення форм культурного 
самовиявлення та участі у політичному житті, а 
також сприяння соціальній згуртованості, 
інтеграції та безпеці в мирний та 
плюралістичній спільноті, де забезпечуються 
потреби всіх мешканців та визнаються 
особливі потреби вразливих груп населення; 

3) забезпечення гендерної рівності шляхом 
гарантування повної та ефективної участі й 
рівних прав жінок та чоловіків на всіх рівнях 
прийняття рішень, забезпечення гідною 
роботою та рівною оплатою за рівну працю або 
працю рівної цінності, убезпечення від усіх 
форм дискримінації, насильства в приватних та 
громадських місцях; 

4) створення умов для вирішення проблем та 
використання можливостей для сталого 
економічного розвитку; 

5) створення інвестиційно привабливого 
клімату з урахуванням особливих потреб 
територіальної громади міста Києва шляхом, 
зокрема забезпечення непорушності права 
власності, боротьби з проявами корупції, 
захисту конкуренції;  
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6) вжиття заходів для зниження та 
регулювання ризиків природних та 
техногенних лих, підвищення рівня адаптації 
до кліматичних змін, підвищення 
життєстійкості та укріплення здатності 
реагувати на стихійні та антропогенні лиха; 

7) забезпечення захисту, збереження, 
відновлення та формування екосистем, водних 
ресурсів, водно-болотних угідь, природних 
оселищ та біорозмаїття, зведення до мінімуму 
антропогенного впливу на природне 
середовище; 

8) впровадження енергоефективності та 
стимулювання використання альтернативних 
джерел енергії; 

9) забезпечення непорушності права 
власності, боротьби з проявами корупції, 
захисту конкуренції;  

10) сприяння забезпеченню повної та 
продуктивної зайнятості; 

11) залучення мешканців міста до розробки 
та прийняття демократичних рішень щодо змін 
існуючих та розробки нових міських політик 
шляхом використання інструментів участі, 
зокрема електронних. 

4. Діяльність органів місцевого 
самоврядування у місті Києві спрямовується на 
створення умов для  реалізації наступних 
цілей: 

безпека в місті; 
повага до всіх людей незалежно від раси, 

віку, статі, матеріального становища, стану 
здоровʼя та інших ознак;  

забезпеченість громадських просторів 
озелененням, затінок, питною водою, 
санітарною інфраструктурою; 

добра зв'язаність міського довкілля, 
безбарʼєрність міського простору; 

безперешкодний доступ до громадських 
будівель, споруд, природних об'єктів та 
територій, а також лісів та водних об’єктів;   

комфортне, безпечне та безбар’єрне 
пересування містом з наступною 
пріоритизацією засобів пересування: а) 
пішохідний рух; б) велосипедний та рух не 
механічним транспортом; в) рух громадським 
транспортом; г) рух механічним транспортним 
засобам; 

рівний доступ до системи громадського 
транспорту; 

безпечне довкілля, чисте повітря та вода;  
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безпосередня участь мешканців, у формах, 
встановлених Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», при вирішенні 
питань місцевого значення щодо розвитку 
міста; 

рівність доступу до соціальної 
інфраструктури;  

можливість отримати притулок всім 
вразливим групам мешканців; 

ефективна взаємодія між органами 
місцевого самоврядування, місцевим органом 
виконавчої влади та мешканцями за 
принципами верховенства права, законності, 
широкого залучення, демократичності, рівних 
прав та можливостей, прав людини з 
урахуванням потреб вразливих категорій 
населення і молоді. 

5. Для забезпечення сталого розвитку 
визначаються особливо цінні території та 
об'єкти з огляду на їх історико–культурний, 
природний, архітектурний, археологічний, 
містобудівний, мистецький, суспільний статус 
та потенціал. Захист, збереження, підтримка та 
розвиток цих територій та об’єктів може 
визначатись територіальною громадою міста 
Києва як загальна суспільна потреба. 

6. Особливо цінні території та об’єкти, межі 
та режими їх використання визначаються 
Статутом територіальної громади міста Києва.» 

38. 1. Організація міського життя здійснюється 
органами місцевого самоврядування на засадах 
сталого розвитку відповідно до Конституції та законів 
України. 

-126- Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка 

№60) 

Частину 1 статті 6 законопроекту викласти в 
такій редакції : 

«1. Організація міського життя здійснюється 
органами місцевого самоврядування на засадах 
сталого розвитку відповідно до Конституції та 
законодавства України». 

Відхилено  

  -127- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

 Н.д.Літвінов О.М. (Реєстр.картка №178) 

 У частині 1 статті 6 після слів «Конституції 
та» слово «законів» замінити словом 
«законодавства». 

Відхилено  

39. 2. Принципи організації міського життя 
ґрунтуються на засадах Європейської хартії місцевого 
самоврядування, Резолюції Генеральної Асамблеї 
ООН 2016 року “Нова програма розвитку міст (Habitat 
III)”, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 2015 року 

-128- Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка 

№60) 

Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка 

№116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Враховано  



 2110_київ_база_doc_534941 (2)  20.10.2021  До проекту Закону України "Про місто Київ - столицю України" стор.   40 
 

23.07.2020 

“Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері 
сталого розвитку на період до 2030 року”, інших 
міжнародних документів та досвіду. 

Частину 2 статті 6 законопроекту 
виключити. 

  -129- Н.д.Літвінов О.М. (Реєстр.картка 

№178) 

В частині 2 статті 6 після слів «на засадах» 
слова «Європейської хартії місцевого 
самоврядування, Резолюції Генеральної 
Асамблеї ООН 2016 року «Нова програма 
розвитку міст (Habitat III)», Резолюції 
Генеральної Асамблеї ООН 2015 року 
«Перетворення нашого світу: Порядок денний 
у сфері сталого розвитку на період до 2030 
року», інших міжнародних документів та 
досвіду» замінити на слова «укладених 
міжнародних договорів України». 

Відхилено  

  -130- Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка 

№227) 

Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

У частині другій статті 6 слова «та досвіду» 
виключити. 

Відхилено  

  -131- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка 

№398) 

Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390) 

Частину другу статті 6 викласти в такій 
редакції: 

«2. Принципи організації міського життя 
ґрунтуються на засадах Європейської хартії 
місцевого самоврядування, міжнародних 
договорів України, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України». 

Відхилено  

  -132- Н.д.Дубнов А.В. (Реєстр.картка 

№213) 

Другу частину статті 6 викласти в такій 
редакції:  

«2. Принципи організації міського життя 
встановлені законодавством України, в тому 
числі міжнародними договорами та актами, які 
діють в Україні.». 

Відхилено  

  -133- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка 

№407) 

Частину другу статті 6 виключити. 

Враховано  

40. 3. Організовуючи міське життя, органи місцевого 
самоврядування міста Києва керуються такими 

-134- Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка 

№60) 

Частину 3 статті 6 законопроекту викласти в 

Відхилено  
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принципами: такій редакції: 
«3. Організовуючи міське життя, органи 

місцевого самоврядування міста Києва 
керуються такими принципами: 

1) залучення громадян до суспільного 
життя, сприяючи співпричетності та 
відповідальності всіх мешканців міста і 
приділення першочергової уваги для створення 
та належного утримання відкритих, доступних, 
екологічно чистих громадських просторів, які є 
сприятливими для людини, посилення 
соціальної взаємодії та взаємодії між 
поколіннями; 

2) забезпечення форм культурного 
самовиявлення та участі у політичному житті, а 
також сприяння соціальній згуртованості, 
інтеграції та безпеці в мирний та 
плюралістичній спільноті, де забезпечуються 
потреби всіх мешканців та визнаються 
особливі потреби вразливих груп населення; 

3) забезпечення гендерної рівності 
шляхом гарантування повної та ефективної 
участі й рівних прав жінок та чоловіків на всіх 
рівнях прийняття рішень, забезпечення гідною 
роботою та рівною оплатою за рівну працю або 
працю рівної цінності, убезпечення від усіх 
форм дискримінації, насильства в приватних та 
громадських місцях; 

4) створення умов для вирішення 
проблем та використання можливостей для 
сталого економічного розвитку; 

5) створення інвестиційно привабливого 
клімату з урахуванням особливих потреб 
територіальної громади міста Києва; 

6) вжиття заходів для зниження та 
регулювання ризиків природних та 
техногенних лих, підвищення рівня адаптації 
до кліматичних змін, підвищення 
життєстійкості та укріплення здатності 
реагувати на стихійні та антропогенні лиха; 

7) забезпечення захист, збереження, 
відновлення та формування екосистем, водних 
ресурсів, природних місць проживання та 
біорозмаїття, забезпечує зведення до мінімуму 
антропогенного впливу на природне 
середовище; 

8) забезпечення непорушності права 
власності, боротьби з проявами корупції, 
захисту конкуренції;  

9)  сприяння забезпеченню повної та 
продуктивної зайнятості; 
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10) впровадження енергоефективності та 
стимулювання використання альтернативних 
джерел енергії». 

  -135- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

У частині третій статті 6  слово 

«принципами» замінити словами «засадами 

діяльності»: 

Відхилено  

41. 1) залучення громадян до суспільного життя, 
сприяючи співпричетності та відповідальності всіх 
мешканців міста і приділення першочергової уваги для 
створення та належного утримання відкритих, 
доступних, екологічно чистих громадських просторів, 
які є сприятливими для людини, посилення соціальної 
взаємодії та взаємодії між поколіннями; 

-136-  Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка 

№218) 

У пункті 1 частини третьої статті 6 слово 

«громадян» замінити словами «членів 

територіальної громади міста». 

Відхилено  

42. 2) забезпечення форм культурного самовиявлення 
та участі у політичному житті, а також сприяння 
соціальній згуртованості, інтеграції та безпеці в 
мирний та плюралістичній спільноті, де 
забезпечуються потреби всіх мешканців та визнаються 
особливі потреби вразливих груп населення; 

-137- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

    У пункті 2 частини третьої статті 6 слово 

«забезпечення» замінити словом «сприяння». 

 

Відхилено  

43. 3) забезпечення гендерної рівності шляхом 
гарантування повної та ефективної участі й рівних 
прав жінок та чоловіків на всіх рівнях прийняття 
рішень, забезпечення гідною роботою та рівною 
оплатою за рівну працю або працю рівної цінності, 
убезпечення від усіх форм дискримінації, насильства в 
приватних та громадських місцях; 

   

44. 4) створення умов для вирішення проблем та 
використання можливостей для сталого економічного 
розвитку; 

   

45. 5) створення інвестиційно привабливого клімату з 
урахуванням особливих потреб територіальної 
громади міста Києва; 

-138- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Пункт 5 частини третьої статті 6 доповнити 
словами «шляхом, зокрема, забезпечення 
непорушності права власності, боротьби з 
проявами корупції, захисту конкуренції;» 

Відхилено  

46. 6) приділення особливої уваги викоріненню будь–
яких форм дискримінації; 

   

  -139- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

До частини третьої статті 6 проекту додати 
новий пункт та викласти в наступній редакції: 

«7) усунення факторів, що шкідливо 
впливають на їх здоров'я, попередження і 
зниження захворюваності». У зв’язку з цим 

Відхилено  
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змінити нумерацію. 

47. 7) вжиття заходів для зниження та регулювання 
ризиків природних та техногенних лих, підвищення 
рівня адаптації до кліматичних змін, підвищення 
життєстійкості та укріплення здатності реагувати на 
стихійні та антропогенні лиха; 

   

48. 8) забезпечення захист, збереження, відновлення та 
формування екосистем, водних ресурсів, природних 
місць проживання та біорозмаїття, забезпечує 
зведення до мінімуму антропогенного впливу на 
природне середовище; 

-140- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

В пункті 8 частини третьої статті 6 проекту 
після слова «забезпечення» додати слова та 
розділовий знак  «екологічної безпеки,». 

Відхилено  

  -141- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

   У пункті 7 частини третьої статті 6 слова 

«природне середовище» замінити словами 

«навколишнє природне середовище». 

 

Відхилено  

49. 9) забезпечення непорушності права власності, 
боротьби з проявами корупції, захисту конкуренції; 

-142- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

  Пункти 8, 9, 10 та 11 частини третю статті 
6 викласти в новій редакції:   

«8) впровадження енергоефективності та 
стимулювання використання відновлювальних 
джерел енергії; 

 9) сприяння забезпеченню повної та 
продуктивної зайнятості; 

 10) залучення членів територіальної 
громади міста міста до розробки та прийняття 
демократичних рішень щодо змін існуючих та 
розробки нових міських політик шляхом 
використання інструментів участі, зокрема, 
електронних; 

11) підвищення соціальної захищеності 
вразливих категорій населення шляхом 
забезпечення функціонування сучасних 
соціальних сервісів.». 

Відхилено  

50. 10) сприяння забезпеченню повної та продуктивної 
зайнятості та гідної роботи для всіх; 

   

51. 11) впровадження енергоефективності та 
стимулювання використання альтернативних джерел 
енергії. 

   

  -143- Н.д.Грищук Р.П. (Реєстр.картка 

№222) 

До частини 3 статті 6 додпти підпункти 12-
14 такого змісту:. 

«12) підвищення соціальної захищеності 
вразливих категорій населення шляхом 
забезпечення функціонування сучасних 

Відхилено  
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соціальних сервісів у відповідності до 
міжнародних стандартів та гарантій.  

13) сприяння розвитку інноваційних 
технологій 

14)забезпечення комфортного бізнес-
середовища». 

52. 4. Діяльність органів місцевого самоврядування у 
місті Києві спрямовується на створення умов для 
реалізації наступних цілей: 

   

53. 1) безпека в місті; -144- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

 У пункті 1 частини четвертої статті 6 перед 
словом «безпека» додати слово «громадська». 

Відхилено  

54. 2) повага до всіх людей незалежно від раси, віку, 
статі, матеріального становища, стану здоровʼя та 
інших ознак; 

   

55. 3) забезпеченість громадських просторів 
озелененням, затінок, питною водою, санітарною 
інфраструктурою; 

-145- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

Пункт 3 частини четвертої статті 6 проекту 
викласти в наступній редакції: 

«3) забезпеченість громадських просторів 
озелененням, затінок, безкоштовною питною 
водою, санітарною інфраструктурою (зокрема, 
громадськими вбиральнями);».  

Відхилено  

  -146- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

У пункті 3 частини четвертої статті 6 слово 
«затінок» замінити на слово «затінками». 

Відхилено  

56. 4) добра зв'язаність міського довкілля, 
безбарʼєрність міського простору; 

   

57. 5) безперешкодний доступ до громадських 
будівель, споруд, природних об'єктів та територій, а 
також лісів та водних об’єктів; 

-147- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

У пункті 5 частини четвертої статті 6 
проекту після слів «водних об’єктів» додати 
слова «обмеження у порядку встановленому 
Київською міською радою використання диких 
тварин з комерційною метою;». 

Відхилено  

58. 6) комфортне, безпечне та безбар’єрне пересування 
містом з наступною пріоритизацією засобів 
пересування: а) пішохідний рух; б) велосипедний та 
рух не механічним транспортом; в) рух громадським 
транспортом; г) рух механічним транспортним 
засобам; 

-148- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка 

№223) 

Підпункт 6) пункту 4 статті 6 викласти в 
наступній редакції: 

«6) комфортне, безпечне та безбар’єрне 
пересування містом з наступною 
пріоритизацією засобів пересування:  

а) пішохідний рух;  
б) велосипедний, та рух не механічним 

транспортом та рух малогабаритними 

Відхилено  
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транспортними засобами без двигуна 
внутрішнього згорання (електроскутери, сігвеї, 
тощо);  

в) рух громадським транспортом;  
г) рух механічним транспортним засобом». 

59. 7) рівний доступ до системи громадського 
транспорту; 

   

60. 8) безпечне довкілля, чисте повітря та вода;    

61. 9) безпосередня участь мешканців, у формах, 
встановлених Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», при вирішенні питань 
місцевого значення щодо розвитку міста; 

-149- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка 

№398) 

Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390) 

У пункті 9 частини четвертої статті 6 слово 
«мешканців» замінити словами «членів 
територіальної громади міста Києва». 

Відхилено  

62. 10) рівність доступу до соціальної інфраструктури;    

63. 11) можливість отримати притулок всім вразливим 
групам мешканців; 

-150- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка 

№398) 

Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390) 

Пункт 11 частини четвертої статті 6 
виключити. 

Враховано  

  -151- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

До частини четвертої статті 6 проекту 
додати новий пункт такого змісту: «обмеження 
у порядку встановленому Київської міською 
радою куріння тютюнових виробів, а також 
продажу алкогольних напоїв.». 

Відхилено  

  -152- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Частину четверту статті 6 доповнити новими 
пунктами такого змісту: 

«12) ефективна взаємодія між органами 
місцевого самоврядування, місцевим органом 
виконавчої влади та мешканцями за 
принципами верховенства права, законності, 
широкого залучення, демократичності, рівних 
прав та можливостей, прав людини з 
урахуванням потреб вразливих категорій 
населення і молоді; 

13) своєчасного, доступного та якісного 
медичного обслуговування». 

Відхилено  

  -153- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

До частини четвертої статті 6 проекту 
додати новий пункт такого змісту: « 
своєчасного, доступного та якісного медичного 

Відхилено  
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обслуговування». 

  -154- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

До частини четвертої статті 6 проекту 
додати новий пункт такого змісту: 
«інтелектуального, духовного, фізичного і 
культурного розвитку особистості, зокрема 
через якість освіти». 

Відхилено  

64. 5. Для забезпечення сталого розвитку визначаються 
особливо цінні території та об'єкти з огляду на їх 
історико–культурний, природний, архітектурний, 
археологічний, мистецький та суспільний статус та 
потенціал. Захист, збереження, підтримка та розвиток 
цих територій та об’єктів може визначатись 
територіальною громадою міста Києва як загальна 
суспільна потреба. 

-155- Н.д.Княжицький М.Л. 

(Реєстр.картка №116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

В частині п’ятій статті 6 законопроекту 
слова «особливо цінні території та об'єкти» 
замінити на слова «особливо цінні території та 
об’єкти особливої цінності» у відповідних 
відмінках. 

Відхилено  

  -156- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

У частині 5 статті 6 після слів «природний, 
архітектурний, археологічний» додати слово 
«містобудівний». 

Відхилено 

 

 

65. 6. Особливо цінні території та об’єкти, межі та 
режими їх використання визначаються Статутом 
територіальної громади міста Києва. 

-157- Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка 

№227) 

Частину шосту статті 6 доповнити словами 
«відповідно до законів України». 

Відхилено  

  -158- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка 

№398) 

Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390) 

У частині шостій статті 6 слова «Статутом 
територіальної громади міста Києва» замінити 
словами «рішенням Київської міської ради». 

Відхилено  

  -159- Н.д.Княжицький М.Л. 

(Реєстр.картка №116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

 В частині шостій статті 6 законопроекту 
слова «особливо цінні території та об'єкти» 
замінити на слова «особливо цінні території та 
об’єкти особливої цінності» у відповідних 
відмінках. 

Відхилено  

  -160- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Частини п’яту, шосту виключити, врахувавши 

їх зміст у частині першій статті 7. 

Відхилено  

66. Стаття 7. Повага до культурної спадщини і її 
збереження 

-161- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Враховано  
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Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 7 – виключити. 

  -162- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

Статтю 7 викласти в такій редакції 
«Стаття 7. Повага до культурної спадщини і 

її збереження 
1. Об’єкти культурної спадщини визнаються 

особливою цінністю міста Києва. Повага, 
охорона і збереження об’єктів культурної 
спадщини є обов'язком кожного. 

2. З метою збереження об’єктів культурної 
спадщини Київська міська рада в 
установленому Законом порядку визначає зони 
історичних ареалів міста, встановлює їх межі 
та режими використання.  

3. Проекти пристосування об'єктів 
культурної спадщини до сучасних потреб 
підлягають обов’язковому фаховому та 
громадському обговоренню, порядок яких 
встановлюється Статутом територіальної 
громади міста Києва.  

4. Територіальна громада міста Києва, через 
органи місцевого самоврядування, вживає 
заходи щодо збереження об'єктів культурної 
спадщини, стосовно яких порушуються вимоги 
пам'яткоохоронного законодавства, у порядку, 
встановленому законом (в тому числі, шляхом 
викупу, примусового відчуження на користь 
територіальної громади міста Києва тощо). 

5. При формуванні бюджету міста Києва 
передбачаються обов’язкові видатки на 
збереження міської культурної спадщини та 
природно-заповідного фонду.». 

Відхилено  

  -163- Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка 

№214) 

Статтю 7 викласти в такій редакції 
«Стаття 7. Культурна спадщина міста Києва 

- столиці України  
1. Культурна спадщина міста Києва - 

столиці України  є особливим об'єктом  
охорони.  

Відхилено  
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2. В історичному ареалі міста Києва 
забороняється  будь-яке будівництво, крім 
реставрації та  реконструкції без зміни об'ємно-
просторових характеристик відповідно до  
історико-архітектурного опорного плану. 

3. Органи місцевого самоврядування, органи 
державної влади забезпечують збереження та  
захист традиційного характеру середовища і 
об’єктів культурної спадщини у місті Києві.». 

67. 1. Об’єкти культурної спадщини визнаються 
особливою цінністю міста Києва. Повага, охорона і 
збереження об’єктів культурної спадщини є 
обов'язком кожного. 

-164- Н.д.Княжицький М.Л. 

(Реєстр.картка №116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

В частині першій статті 7 законопроекту 
слова «особливою цінністю» замінити на слова 
«об’єктами особливої цінності». 

Відхилено  

68. 2. З метою збереження об’єктів культурної 
спадщини Київська міська рада в установленому 
Законом порядку визначає зони історичних ареалів 
міста, встановлює їх межі та режими використання. 

-165- Н.д.Княжицький М.Л. 

(Реєстр.картка №116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

  Частину другу статті 7 законопроекту 
виключити. 

 

Враховано  

69. 3. Будь–яке нове будівництво або реконструкція зі 
зміною техніко–економічних показників більше ніж на 
30% в історичному ареалі міста Києва здійснюється за 
проектами, визнаними найкращими за результатами 
архітектурних конкурсів, проведених в установленому 
законодавством порядку. 

-166- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Частину третю статті 7 викласти у новій 
редакції такого змісту: 

«3. Будь–яке нове будівництво або 
реконструкція зі збільшенням техніко–
економічних показників більше ніж на 30% в 
історичному ареалі міста Києва та на особливо 
цінних територіях та на особливо цінних 
територіях здійснюється за проектами, 
визнаними найкращими за результатами 
архітектурних конкурсів, проведених в 
установленому законодавством порядку.». 

Відхилено  

  -167- Н.д.Ісаєнко Д.В. (Реєстр.картка 

№364) 

Н.д. Перебийніс М.В. (Реєстр.картка 

№212) 

Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка 

Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347) 

Частину третю статті 7 проекту виключити. 

Враховано  

  -168- Н.д.Княжицький М.Л. 

(Реєстр.картка №116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Відхилено  
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Частину третю статті 7 законопроекту 
викласти в наступній редакції: 

«2. Будь-які програми та проекти 
містобудівних, архітектурних та ландшафтних 
перетворень у зонах охорони, на охоронюваних 
археологічних територіях, в історичних 
ареалах міста Києва, які тягнуть за собою зміну 
будь-якого з кількісних техніко-економічних 
показників відповідного об’єкта більше ніж на 
30% здійснюються відповідно до архітектурно-
планувальних, інженерно-технічних та 
економічних проектних пропозицій, 
визначених найкращими за наслідками 
проведення архітектурних та містобудівних 
конкурсів в порядку, встановленому 
законодавством.». 

  -169- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка 

№407) 

Частину третю статті 7 законопроекту 
доповнити новим реченням такого змісту: 

«До участі у конкурсі допускаються лише 
проекти, розроблені з урахуванням 
містобудівних умов та обмежень.». 

Відхилено  

  -170- Н.д.Кісільов І.П. (Реєстр.картка 

№367) 

Частину 3 статті 7 законопроекту викласти у 
новій редакції: 

 «3. Будівництво або реконструкція в 
історичному ареалі міста Києва здійснюється 
на підставі  отриманих містобудівних умов та 
обмежень, наданих у порядку, передбаченому  
законодавством. Розроблена субєктом 
містобудування на підставі отриманих  
містобудівних умов та обмежень проектна 
документація обєкта будівнитцва в межах 
історичного ареалу міста Києва не потребує 
погодження з центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечухє формування та реалізує 
державну політику у сфері охоронои 
культурної спадщини та іншими органами, 
організаціями, установами».  

Відхилено  
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70. 4. Проекти пристосування об'єктів культурної 
спадщини до сучасних потреб підлягають 
обов’язковому фаховому та громадському 
обговоренню, порядок яких встановлюється Статутом 
територіальної громади міста Києва. 

-171- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Частину четверту статті 7 викласти у новій 
редакції такого змісту: 

«4. Територіальна громада міста Києва через 
органи місцевого самоврядування вживає 
заходи щодо збереження об'єктів культурної 
спадщини, занесених до Державного реєстру 
нерухомих пам'яток України та стосовно яких 
порушуються вимоги пам'яткоохоронного 
законодавства у порядку, встановленому 
законом (в тому числі, шляхом викупу, 
примусового відчуження таких об’єктів на 
користь територіальної громади міста Києва 
тощо)». 

Відхилено  

71. 5. Територіальна громада міста Києва, через органи 
місцевого самоврядування, вживає заходи щодо 
збереження об'єктів культурної спадщини, стосовно 
яких порушуються вимоги пам'яткоохоронного 
законодавства, шляхом викупу або примусового 
відчуження на користь територіальної громади міста 
Києва у порядку, встановленому законом. 

-172- Н.д.Дубнов А.В. (Реєстр.картка 

№213) 

У частині п’ятій статті 7 слова «або 
примусового відчуження» 

 

Відхилено  

  -173-  Н.д.Княжицький М.Л. 

(Реєстр.картка №116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Частину п’яту статті 7 законопроекту 
виключити. 

Враховано  

  -174- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка 

№223) 

Пункт 5 статті 7 викласти в наступній 
редакції:  

«Територіальна громада міста Києва, 
територіальні громади районів міста Києва, 
через органи місцевого самоврядування, 
вживаютьє заходи щодо збереження об'єктів 
культурної спадщини, стосовно яких 
порушуються вимоги пам'яткоохоронного 
законодавства, шляхом викупу, або 
примусового відчуження на користь 
територіальної громади, або в інший спосіб, що 
не заперечить  міста Києва у порядку, 
встановленому законавством України». 

Відхилено  

  -175- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Враховано частково  
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Частину 5 статті 7 викласти в наступній 
редакції: 

«5.Територіальна громада міста Києва, через 
органи місцевого самоврядування, вживає 
заходи щодо збереження об'єктів культурної 
спадщини, стосовно яких порушуються вимоги 
пам'яткоохоронного законодавства, що 
підтверджено рішенням суду, шляхом викупу 
або примусового відчуження на користь 
територіальної громади міста Києва у порядку, 
встановленому законом.». 

72. 6. При формуванні бюджету міста Києва 
передбачаються обов’язкові видатки на збереження 
міської культурної спадщини та природно-заповідного 
фонду. 

-176- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Частину шосту статті 7 викласти у новій 
редакції такого змісту: 

«6. При формуванні бюджету міста Києва 
передбачаються обов’язкові видатки на 
збереження об’єктів культурної спадщини та 
природно-заповідного фонду, що знаходяться у 
власності територіальної громади міста 
Києва.». 

Відхилено  

  -177- Н.д.Княжицький М.Л. 

(Реєстр.картка №116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

В частині шостій статті 7 слова «міської 
культурної спадщини» замінити на слова 
«об’єктів культурної спадщини, розташованих 
в місті Києві». 

Відхилено  

  -178- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Доповнити статтю 7 новою частиною такого 
змісту: 

«Конкурсне проектування відбувається 
відповідно до вимог містобудівних умов та 
обмежень забудови земельної ділянки, які 
отримуються замовником архітектурного 
конкурсу для формування Програми та умов 
архітектурного конкурсу». 

Відхилено  

  -179- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220 

Статтю 7 викласти у такій редакції: 
«Стаття 7. Особливо цінні об‘єкти та 

території міста Києва 
1. Для забезпечення сталого розвитку 

визначаються особливо цінні території та 
об'єкти з огляду на їх історико–культурний, 

Відхилено  
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природний, архітектурний, археологічний, 
містобудівний, мистецький, суспільний статус 
та потенціал. Захист, збереження, підтримка та 
розвиток цих територій та об’єктів може 
визначатись територіальною громадою міста 
Києва як загальна суспільна потреба. 

Особливо цінні території та об’єкти, межі та 
режими їх використання встановлюються 
Статутом територіальної громади міста Києва. 

2. Режими використання особливо цінних 
територій, зон історичних ареалів міста, 
встановлених історико-архітектурним опорним 
планом, включають в себе умови та 
обмеження, за яких вплив проектів на розвиток 
і формування забудови населених пунктів не 
вважається суттєвим. За відсутності таких умов 
та обмежень вплив проектів на розвиток і 
формування забудови населених пунктів 
вважається суттєвим. 

3. Визначення кращих проектних рішень для 
реалізації на особливо цінних територіях, в 
зонах історичних ареалів міста, встановлених 
історико-архітектурним опорним планом міст а 
також площ, парків, скверів, пішохідних 
вулиць, бульварів та набережних, об'єктів 
монументального і  монументально-
декоративного мистецтва, культових споруд, 
громадських споруд загальноміського 
значення, об’єктів, розташованих на 
магістралях та площах загальноміського 
значення, транспортних розв’язок, мостів та 
шляхопроводів на території міста Києва 
відбувається шляхом проведення 
архітектурних, мистецьких конкурсів, 
конкурсів транспортних концепцій та інших 
творчих конкурсів з проектування в порядку, 
встановленому законодавством. 

Проведення архітектурних конкурсів для 
таких територій та об‘єктів є обов’язковим для 
нового будівництва та реконструкції, за 
виключенням реконструкції, вплив якої на 
розвиток і формування забудови населених 
пунктів не вважається суттєвим. 

Проекти, вплив яких на розвиток і 
формування забудови населених пунктів не 
вважається суттєвим погоджуються головним 
архітектором міста Києва за участі 
архітектурно-містобудівної ради як дорадчого 
органу, крім тих, що визначені за результатами 
архітектурних конкурсів. 

Невід’ємною частиною програми та умов 



 2110_київ_база_doc_534941 (2)  20.10.2021  До проекту Закону України "Про місто Київ - столицю України" стор.   53 
 

23.07.2020 

таких конкурсів є вимоги режимів 
використання зон історичних ареалів міста та 
особливо цінних територій та містобудівні 
умови та обмеження забудови земельної 
ділянки. 

6. Територіальна громада міста Києва, через 
органи місцевого самоврядування, вживає 
заходи щодо збереження пам'яток культурної 
спадщини, занесених до Державного реєстру 
нерухомих пам'яток України та стосовно яких 
порушуються вимоги памяткоохоронного 
законодавства, у порядку, встановленому 
законом (в тому числі, шляхом викупу, 
примусового відчуження таких об’єктів на 
користь територіальної громади міста Києва 
тощо). 

7. При формуванні бюджету міста Києва 
передбачаються обов’язкові видатки на 
збереження об’єктів культурної спадщини та 
природно-заповідного фонду, що знаходяться у 
власності територіальної громади міста Києва. 

8. Київський магістрат зобов'язаний 
проводити інвентаризацію деревної 
рослинності на відповідність інформації щодо 
її стану, яка міститься в Зеленому кадастрі 
міста Києва.  Збитки завдані неналежним 
утриманням деревної рослинності 
відшкодовується місту Києву 
балансоутримувачем деревної рослинності, а у 
разі відсутності балансоутримувача - 
власниками або користувачами земельної 
ділянки, на якій вона розташована. 

9. Положення про порядок оцінки стану 
деревної рослинності, Методика визначення 
вартості деревної рослинності затверджується 
рішенням Київської міської ради за поданням 
Київського магістрату». 

73. Стаття 8. Взаємодія територіальної громади міста 
Києва та територіальних громад населених пунктів 
Київської області. 

-180- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 8 – виключити. 

Відхилено  

  -181- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Статтю 8 законопроекту вважати статтею 15 

та викласти її в такій редакції: 

Враховано   
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«Стаття 15. Взаємовідносини органів 

місцевого самоврядування та державної 

виконавчої влади у місті Києві з відповідними 

органами влади у Київській області 

1. Органи місцевого самоврядування у місті 

Києві та Київська міська державна 

адміністрація в межах повноважень, 

встановлених законом, забезпечують: 

1) виділення земельних ділянок, будинків, 

споруд і нежилих приміщень органам 

місцевого самоврядування та місцевим органам 

державної виконавчої влади, територіальним 

органам центральних органів виконавчої влади 

та інших органів державної влади у Київській 

області, місцезнаходження яких в 

установленому порядку визначено місто Київ, 

а також підприємствам, установам і 

організаціям, що забезпечують їх діяльність; 

2) участь органів місцевого самоврядування 

та місцевих органів державної виконавчої 

влади в Київській області в розробленні та 

реалізації спільних проектів, цільових програм 

розвитку, заходів з охорони довкілля, планів 

використання трудових ресурсів, будівництва 

автомобільних шляхів, систем зв'язку, об'єктів 

інженерно-комунального призначення тощо; 

3) об'єднання на договірних засадах коштів 

міського бюджету міста Києва та місцевих 

бюджетів у Київській області для виконання 

спільних проектів або для спільного 

фінансування комунальних підприємств, 

установ та організацій, вирішення інших 

питань, що стосуються спільних інтересів 

територіальної громади міста Києва та 

територіальних громад Київської області 

(міжмуніципальне співробітництво). 

2. Планувальна документація щодо розвитку 

частини території Київської області, на яку 

поширюється юрисдикція відповідного органу 

місцевого самоврядування у Київській області, 

що здійснює свої повноваження в межах 

приміської зони міста Києва, встановленої 

Кабінетом Міністрів України, розробляється та 

затверджується відповідною місцевою радою з 

урахуванням пропозицій уповноважених 

виконавчих органів Київської міської ради. 
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У випадку неузгодженості позицій сторін 

відповідне питання може бути винесене на 

розгляд Кабінету Міністрів України». 

 

  -182- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка 

№223) 

В назві статті 8 після слів «Взаємодія 
територіальної громади міста Києва» додати 
слова «територіальних громад районів міста 
Києва» через кому. 

Відхилено  

  -183- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

 Статтю 8 викласти в таквй редакції 
«Стаття 8. Взаємодія територіальної 

громади міста Києва та територіальних громад 
населених пунктів Київської області. 

 1. Територіальна громада міста Києва та 
територіальні громади населених пунктів 
Київської області, в тому числі об’єднані 
територіальні громади, формують свої 
взаємовідносини на договірних, 
компенсаційних та інших засадах, визначених 
законами України.  

 2. Органи місцевого самоврядування та 
органи виконавчої влади міста Києва в межах 
своєї компетенції, встановленої законами 
України, реалізують разом з органами 
виконавчої влади та місцевого самоврядування 
Київської області спільні проекти, цільові 
програми розвитку, заходи з охорони довкілля, 
плани використання трудових ресурсів, 
будівництво автомобільних шляхів, систем 
зв’язку, об’єктів інженерно-комунального 
призначення тощо». 

Враховано частково  

  -184-   Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Статтю 8 викласти у такій редакції: 
«Стаття 8. Взаємовідносини органів 

місцевого самоврядування у місті Києві з 
органами місцевого самоврядування Київської 
області та центральними органами виконавчої 
влади 

1. Органи місцевого самоврядування у місті 
Києві та Київська міська державна 
адміністрація в межах компетенції, 
встановленої законодавством, забезпечують: 

1) участь органів виконавчої влади та 

Враховано частково  
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місцевого самоврядування області в 
розробленні та реалізації спільних проектів, 
цільових програм розвитку, заходів з охорони 
довкілля, планів використання трудових 
ресурсів, будівництва автомобільних шляхів, 
систем зв'язку, об'єктів інженерно-
комунального призначення тощо. 

2) об'єднання на договірних засадах коштів 
міського бюджету міста Києва та обласних 
бюджетів для виконання спільних проектів або 
для спільного фінансування комунальних 
підприємств, установ та організацій, вирішення 
інших питань, що стосуються спільних 
інтересів територіальної громади міста Києва 
територіальних громад Київської області в 
рамках міжмуніципального співробітництва. 

2. Планувальна документація щодо розвитку 
території органів місцевого самоврядування, 
які здійснюють свої повноваження в межах 
приміської зони міста Києва, встановленої 
Кабінетом Міністрів України, розробляється та 
затверджується відповідними радами з 
урахуванням пропозицій виконавчого органу 
Київської міської ради.  

У випадку неузгодженості позицій сторін 
дане питання може бути винесене на розгляд 
Кабінету Міністрів України.». 

  -185-   Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка 

№223) 

Пункт 1 статті 8 викласти в наступній 
редакції:  

«Територіальна громада -  це жителі, 
об'єднані постійним проживанням у межах 
території, що є самостійними адміністративно-
територіальними одиницями та мають єдиний 
адміністративний центр. Принципи та порядок 
взаємодії Територіальної громади міста Києва, 
територіальних громад районів міста Києва та 
територіальних громад населених пунктів 
Київської області визначені цим законом, з 
урахуванням положень Конституції України, 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування», Закону України «Про 
територіальні громади» та інших законодавчих 
актамів України. 

Порядок, принципи формування та порядок 
функціонування інших органів самоорганізації 
населення визначається Конституцією України, 
Законом України «Про місцеве 
самоврядування», Законом України «Про 

Відхилено  
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територіальні громади» та іншими 
законодавчими актами України. 

Територіальна громада міста Києва, 
територіальні громади районів міста Києва та 
територіальні громади населених пунктів 
Київської області, в тому числі об’єднані 
територіальні громади, формують свої 
взаємовідносини на договірних, 
компенсаційних та інших засадах, визначених 
законами України.». 

74. 1. Територіальна громада міста Києва та 
територіальні громади населених пунктів Київської 
області, в тому числі об’єднані територіальні громади, 
формують свої взаємовідносини на договірних, 
компенсаційних та інших засадах, визначених 
законами України. 

-186-  Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка 

№218) 

   Частинц першу статті 8 викласти в новій 
редакцїї такого змісту: 

«1.  Київська міська рада, Київський 
магістрат та Київська міська державна 
адміністрація в межах своєї компетенції, 
забезпечують: 

1) участь органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування в Київській 
області в розробленні та реалізації спільних 
проектів, цільових програм розвитку, заходів з 
охорони довкілля, планів використання 
трудових ресурсів, будівництва автомобільних 
шляхів, систем зв'язку, об'єктів інженерно-
комунального призначення тощо; 
    2) об'єднання на договірних засадах зусиль за 

рахунок спільних коштів для виконання спільних 

проектів або для спільного фінансування 

комунальних підприємств, установ та організацій, 

вирішення інших питань, що стосуються спільних 

інтересів територіальної громади міста Києва та 

територіальних громад сіл, селищ, міст Київської 

області, органу місцевого самоврядування, що 

представляє спільні інтереси сіл, селищ, міст 

Київської області в рамках співробітництва». 

Враховано  

75. 2. Органи місцевого самоврядування та органи 
виконавчої влади міста Києва в межах своєї 
компетенції, встановленої законами України, 
реалізують разом з органами виконавчої влади та 
місцевого самоврядування Київської області спільні 
проекти, цільові програми розвитку, заходи з охорони 
довкілля, плани використання трудових ресурсів, 
будівництво автомобільних шляхів, систем зв’язку, 
об’єктів інженерно-комунального призначення тощо. 

-187- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

В частині другій статті 8 проекту після слів 
«…об’єктів інженерно-комунального 
призначення,» додати слова «підписують 
договора про співпрацю». 

 

Відхилено  

  -188- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Частину другу статті 8 викласти в такій 

Враховано  
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редакції: 
«2. Планувальна документація щодо 

розвитку території населених пунктів в межах 
приміської зони міста Києва розробляється та 
затверджується відповідними радами з 
урахуванням пропозицій Київського 
магістрату». 

редакційно 

  -189- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка 

№223) 

У пункті 2 статті 8 після слів «органи 
виконавчої влади міста Києва» додати слова 
«районів міста Києва,» через кому. 

Відхилено  

  -190- Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка 

№211) 

У частині другій статті 8 після слова «тощо» 
додати слова «та забезпечують виділення 
земельних ділянок, будинків, споруд і нежилих 
приміщень київським обласним органам 
виконавчої влади і місцевого самоврядування 
Київської області, місцем знаходження яких в 
установленому порядку визначено місто Київ, 
а також підприємствам, установам і 
організаціям, що забезпечують їх 
функціонування». 

Відхилено  

  -191- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Доповнити сатттю 8 частиною третьою 

такого змісту: 
«3. Органи місцевого самоврядування міста 

Києва погоджують планувальну документацію 
міста Києва з органами місцевого 
самоврядування, які представляють інтереси 
суміжних територіальних громад, в частині 
врегулювання питань щодо територій спільних 
інтересів». 

Враховано  

 

 

76. Стаття 9. Статут територіальної громади міста 
Києва 

-192- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

Статтю 9 викласти в таквй редакції 
«Стаття 9. Статут територіальної громади 

міста Києва 
1. З метою врахування особливостей 

функціонування міста Києва, Київська міська 
рада затверджує Статут територіальної 
громади міста Києва, який підлягає реєстрації у 
порядку, встановленому законом. 

2. Ініціювати розробку Статуту або змін до 
нього можуть: 

1) не менше 20 тисяч членів 

Відхилено Стаття 5. Статут територіальної громади міста 
Києва 
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територіальної громади міста Києва з правом 
голосу шляхом зібрання підписів під петицією; 

2) не менше третини депутатів від 
загального складу Київської міської ради; 

3) Київський міський голова; 
4) не менше третини від районних у 

місті Києві рад. 
3. Рішення про затвердження Статуту або 

зміни до нього приймається Київською 
міською радою, за умови попереднього 
прийняття відповідних рішень більшістю 
районних в місті Києві рад». 

  -193- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Статтю 9 вважати статтею 5 та викласти її в 

такій редакції: 

«Стаття 5. Статут територіальної громади 

міста Києва 

1. З метою врахування історичних, 

національно-культурних, соціально-

економічних та інших особливостей здійснення 

місцевого самоврядування в місті Києві, 

зокрема внаслідок його столичного статусу, 

Київська міська рада затверджує Статут 

територіальної громади міста Києва. 

2. Ініціювати розробку Статуту або змін до 

нього можуть:  

- не менше 10 відсотків від загальної 

кількості жителів територіальної громади міста 

Києва, які мають право голосу на виборах, 

шляхом зібрання підписів; 

- не менше третини депутатів від загального 

складу Київської міської ради шляхом подання 

підписаної ними пропозиції;  

- не менше третини районних у місті Києві 

рад шляхом прийняття рішень відповідних рад; 

- Київський міський голова шляхом подання 

до Київської міської ради відповідного проекту 

рішення.  

3. Порядок ініціювання, розробки та 

затвердження та державної реєстрації Статуту 

територіальної громади міста Києва 

визначається Київською міською радою згідно 

із Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» з урахуванням 

особливостей, встановлених цим Законом» . 

Враховано  
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  -194- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Статтю 9 викласти у новій редакції 
наступного змісту: 

«Стаття 9. Статут територіальної громади 
міста Києва 

1. З метою врахування особливостей 
функціонування міста Києва, Київська міська 
рада затверджує Статут територіальної 
громади міста Києва, який підлягає реєстрації в 
центральному органі виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері державної 
реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, 
інших громадських формувань у порядку, 
встановленому законодавством. Статут 
територіальної громади має містити порядок 
внесення та затвердження змін до нього та інші 
положення, передбачені законодавством.» 

Враховано частково  

  -195- Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка 

№214) 

Статтю 9 викласти в такій редакції 
«Стаття 9. Статут територіальної громади 

міста Києва 
1. Статут територіальної громади міста 

Києва визначає основні засади здійснення, 
організації діяльності   місцевого 
самоврядування у місті Києві та  особливості 
функціонування міста Києва як столиці 
України.   

2. Статут територіальної громади міста 
Києва приймається більшістю від загального 
складу Київської міської ради за результатами 
громадського обговорення.   

3. Порядок громадського обговорення 
проекту Статуту територіальної громади міста 
Києва визначається рішенням Київської міської 
ради про його розробку.» 

Відхилено  

77. 1. З метою врахування особливостей 
функціонування міста Києва, Київська міська рада 
затверджує Статут територіальної громади міста 
Києва, який підлягає реєстрації у порядку, 
встановленому законом. 

-196- Н.д.Княжицький М.Л. 

(Реєстр.картка №116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Частину першу статті 9 законопроекту 
викласти в новій редакції: 

«1. З метою врахування особливостей 
функціонування міста Києва як столиці 
України, Київська міська рада затверджує 
Статут територіальної громади міста Києва, 
який є нормативно-правовим актом і підлягає 

Відхилено 1. З метою врахування історичних, національно-
культурних, соціально-економічних та інших 
особливостей здійснення місцевого самоврядування в 
місті Києві, зокрема внаслідок його столичного 
статусу, Київська міська рада затверджує Статут 
територіальної громади міста Києва. 
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державній реєстрації в порядку, встановленому 
законодавством.» 

  -197- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

У частині 1 статті 9 слова «особливостей 
функціонування міста Києва» замінити 
словами «історичних, національно-культурних, 
соціально-економічних та інших особливостей 
здійснення місцевого самоврядування у місті 
Києві». 

Враховано 

редакційно 

 

  -198- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

У частині 1 статті 9 слова «який підлягає 
реєстрації в порядку, встановленому законом» 
виключити. 

Враховано 

редакційно 

 

78. 2. Ініціювати розробку Статуту або змін до нього 
можуть: 

-199- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Частину 2 статті 9 – виключити. 

Відхилено 2. Ініціювати розробку Статуту або змін до нього 
можуть: 

  -200- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Частину другу статті 9 викласти в такій 
редакції:  

«2. Рішення про затвердження змін до 
статуту територіальної громади міста Києва (в 
тому числі шляхом викладення статуту у новій 
редакції) приймається двома третинами від 
загального складу Київської міської ради.  

Відхилено  

  -201- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Частину другу статті 9 викласти у новій 

редакції:  

   «2.  Рішення про затвердження статуту 

територіальної громади міста Києва та про 

внесення до нього змін (в тому числі шляхом 

викладення статуту у новій редакції) 

приймається двома третинами від загального 

складу Київської міської ради». 

Відхилено  

79. 1) не менше 20 тисяч членів територіальної 
громади міста Києва з правом голосу шляхом зібрання 
підписів під петицією; 

-202- Н.д.Княжицький М.Л. 

(Реєстр.картка №116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Відхилено - не менше 10 відсотків від загальної кількості 
жителів територіальної громади міста Києва, які 
мають право голосу на виборах, шляхом зібрання 
підписів; 
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Пункт 1) частини другої статті 9 
законопроекту викласти в новій редакції: 

«1) члени територіальної громади міста 
Києва в порядку внесення місцевої ініціативи, 
відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»;». 

 

80. 2) не менше третини депутатів від загального 
складу Київської міської ради; 

-203- Н.д.Княжицький М.Л. 

(Реєстр.картка №116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Пункт 2) частини другої статті 9 виключити. 

Враховано частково - не менше третини депутатів від загального складу 
Київської міської ради шляхом подання підписаної 
ними пропозиції;  

- не менше третини районних у місті Києві рад 
шляхом прийняття рішень відповідних рад; 

 
 

  -204- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

У пункті 2 частини 2 статті 9 після слів 
«міської ради» додати слова «шляхом збору 
підписів». 

Враховано частково  

81. 3) Київський міський голова; -205--Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211 

У пункті 3 частини 2 статті 9 після слова 
«голова» додати слова «шляхом подання 
проекту рішення». 

Враховано частково - Київський міський голова шляхом подання до 
Київської міської ради відповідного проекту рішення.  

 

82. 4) не менше третини від районних у місті Києві 
рад. 

-206- Н.д.Княжицький М.Л. 

(Реєстр.картка №116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

 Пункт 4) частини другої статті 9 після слова 
«рад» доповнити текстом наступного змісту: «, 
які прийняли рішення про ініціювання 
розробки Статуту (в тому числі нової редакції) 
або змін до нього та про внесення узгодженого 
між ними проекту на розгляд Київської міської 
ради». 

Відхилено  

  -207- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

У пункті 4 частини 2 статті 9 після слів «у 
місті Києві рад» додати слова «шляхом 
прийняття відповідних рішень». 

Враховано 

редакційно 

 

83. 3. Рішення про затвердження Статуту або зміни до -208- Н.д.Княжицький М.Л. Відхилено 3. Порядок ініціювання, розробки та затвердження 



 2110_київ_база_doc_534941 (2)  20.10.2021  До проекту Закону України "Про місто Київ - столицю України" стор.   63 
 

23.07.2020 

нього приймається Київською міською радою, за 
умови попереднього прийняття відповідних рішень 
більшістю районних в місті Києві рад. 

(Реєстр.картка №116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Частину третю статті 9 законопроекту 
викласти в новій редакції, а саме: 

«3. Статут територіальної громади міста 
Києва, в тому числі нова редакція, зміни до 
статуту попередньо приймається Київською 
міською радою та передається до Міністерства 
юстиції України. Міністерство юстиції України 
впродовж 45 днів від дати отримання 
попередньо прийнятої редакції Статуту 
територіальної громади міста Києва або зміни 
до нього надає попередній висновок про 
відповідність попередньо прийнятої редакції 
Статуту вимогам законодавства.  

За наявності позитивного попереднього 
висновку Міністерства юстиції України 
попередньо прийнята редакція Статуту 
територіальної громади міста Києва або змін до 
нього передається на розгляд районних в місті 
Києві рад.  

У випадку, якщо більшість районних в місті 
Києві рад прийняли рішення про погодження 
прийнятої попередньо редакції Статуту 
територіальної громади Києва або змін до 
нього, Статут підлягає затвердженню рішенням 
Київської міської ради.» 

Статуту територіальної громади міста Києва 
визначається Київською міською радою згідно із 
Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» з урахуванням особливостей, встановлених 
цим Законом. 

84.  -209- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Частину 3 статті 9 – виключити. 

Відхилено  

  -210- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Частину 3 сатті 9 викласти в наступній 
редакції: 

«3. Рішення про затвердження Статуту або 
зміни до нього приймається двома третинами 
голосів депутатів від загального складу 
Київської міської ради, за умови попереднього  
схвалення Статуту або зміни до нього 
більшістю районних в місті Києві рад». 

Відхилено  

85. Стаття 10. Символіка міста Києва, районів у місті 
Києві 

-211- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

Статтю 10 викласти в такій редакції 
«Стаття 10. Символіка міста Києва, районів 

Відхилено  
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у місті Києві 
1. Територіальна громада міста Києва має 

власну символіку: герб, гімн та прапор, іншу 
символіку, що встановлюється Київською 
міською радою. Районні у місті Києві ради 
можуть мати вимпел та герб, які 
затверджуються рішенням Київської міської 
ради за поданням районної в місті Києві 
адміністрації. 

2. Зміст, опис, зображення, порядок 
використання символіки визначаються 
Положеннями про символіку, які 
затверджується Київською міською радою та 
районними в місті Києві радами відповідно.» 

  -212- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Статті 10 і 11 прийнятого за основу 

законопроекту виключити. 

Враховано  

  -213- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Статтю 10 викласти у новій редакції 
наступного змісту: 

«Стаття 10. Символіка міста Києва, районів 
у місті Києві 

1. Територіальна громада міста Києва має 
власну символіку: герб, гімн та прапор, іншу 
символіку, що встановлюється Київською 
міською радою. 

2. Район у місті Києві може мати вимпел та 
герб, які затверджуються рішенням відповідної 
районної в місті Києві ради за поданням 
районної в місті Києві адміністрації. 

3. Зміст, опис, зображення, порядок 
використання символіки визначаються 
Положеннями про символіку, які 
затверджується Київською міською радою та 
районними в місті Києві радами відповідно.» 

Відхилено  

  -214- Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка 

№214) 

Статтю 10 викласти в такій редакції 
«Стаття 10. Символіка міста Києва 
1. Територіальна громада міста Києва має 

герб, прапор та іншу символіку, зміст, опис, 
порядок  використання яких визначаються 
Статутом територіальної громади міста Києва. 

2. Територіальні громади районів міста 
Києва можуть мати герб, прапор та іншу 

Відхилено  
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символіку, зміст, опис, порядок використання 
яких визначаються Статутом територіальної 
громади міста Києва.»  

86. 1. Територіальна громада міста Києва має власну 
символіку: герб, гімн та прапор, іншу символіку. 
Районні у місті Києві ради можуть мати вимпел та 
герб, які затверджуються рішенням Київської міської 
ради за поданням районної в місті Києві адміністрації. 

-215- Н.д.Княжицький М.Л. 

(Реєстр.картка №116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

В частині першій статті 10 слова «районної 
в місті Києві адміністрації» замінити словами 
«виконавчого органу відповідної районної в 
місті Києві ради». 

Відхилено  

  -216- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка 

№398) 

Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390) 

У другому реченні частини першої статті 10 
слово «адміністрації» замінити словом «ради». 

Відхилено  

  -217- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Друге речення частииі першої статті 10 
після слова «поданням» доповниоти словом 
«відповідної». 

Відхилено  

  -218- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

Частину 1 статті 10 викласти в такій 
редакції: 

«1. Територіальна громада міста Києва має 
власну символіку: герб, гімн та прапор, іншу 
символіку.» 

Відхилено  

  -219- Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка 

№15) 

У абзаці 2 частини 1 статті 10 слово 
«адміністрації» замінити словом «ради». 

Відхилено  

  -220- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка 

№223) 

У пункті 1 статті 10 після слів «які 
затверджуються рішенням» виключити слова 
«Київської міської ради за поданням». 

Відхилено  

  -221- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка 

№223) 

У пункті 1 статті 10 після слів «районної в 
місті Києві» виключити слова «адміністрації». 

Відхилено  

  -222- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка 

№223)  

У пункті 1 статті 10 після слів «районної в 
місті Києві»  додати слова «ради.». 

Відхилено  
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  -223- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Частину 1  статті 10 викласти в наступній 
редакції: 

«1. Територіальна громада міста Києва має 
власну символіку: герб, гімн та прапор, іншу 
символіку. Районні у місті Києві ради можуть 
мати вимпел та герб, які затверджуються 
рішенням Київської міської ради за поданням 
виконавчого комітету районної в місті Києві 
ради.». 

Відхилено  

  -224- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

У абзаці 2 частини 1 статті 10 слово 
«адміністрації» замінити словом «ради». 

Відхилено  

87. 2. Зміст, опис, зображення, порядок використання 
символіки визначаються Положеннями про символіку, 
які затверджується Київською міською радою та 
районними в місті Києві радами відповідно. 

-225-  Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)    
У частині 2 статті 10 слова «та районними в 

місті Києві радами відповідно» виключити. 

Відхилено  

  -226- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Частину третю статті 10 доповвнити новою 
частиною 3 та викласти в тауій оедпкції «3. 
Порядок використання символіки 
визначаються Положеннями про символіку, які 
затверджуються Київською міською радою.» 

Відхилено  

 88. Стаття 11. Почесні звання у місті Києві -227-  Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214) 

Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка №83) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)  

Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403)  

Статтю 11 – виключити. 

Враховано  
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  -228- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

Статтю 11 викласти в таквй редакції 
«Стаття 11. Почесні та інші звання і форми 

їх вшанування у місті Києві 
1. З метою відродження та підтримки 

видатних традицій благодійності, меценатства 
та корисної діяльності в інтересах громади і 
міста, Статутом територіальної громади міста 
Києва можуть встановлюватись почесні та інші 
звання і форми їх вшанування». 

Відхилено  

  -229- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Статтю 11 викласти у новій редакції такого 
змісту: 

«Стаття 11. Почесні звання у місті Києві 
1. Київська міська рада у порядку, 

визначеному Статутом, має право присвоїти 
почесні звання: 

1) «Почесний громадянин Києва» - за 
відродження та підтримку видатних традицій 
благодійності, меценатства та корисної 
діяльності в інтересах громади і міста;  

2) «Амбасадор Києва» - з метою зміцнення 
міжнародного авторитету та міжнародних 
зв'язків міста Києва, розвиток політичної, 
економічної, культурної, наукової тощо 
співпраці з містами–побратимами Києва та 
іншими іноземними містами. 

2.  При присвоєнні звання «Почесний 
громадянин Києва» особі вручається 
символічний ключ від міста Києва.  

3. Перелік інших почесних звань та порядок 
їх присвоєння, а також форми їх вшанування 
визначаються Статутом територіальної 
громади міста Києва.». 

Відхилено  

  -230- Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка 

№211) 

Статтю 11 викласти у наступній редакції: 
 «1. З метою відзначення визначного 

персонального внеску у розвиток громади і 
міста Києва та гарантування сталості 
столичних традицій, у місті Києві існують 
почесні звання «Почесний громадянин міста 
Києва» та «Амбасадор міста Києва». 2. За 
рішенням Київської міської ради у місті Києві 
можуть встановлюватися інші почесні звання. 

Відхилено  
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3. Правовий та ідеологічний зміст, процедури 
присвоєння, кваліфікаційні вимоги та порядок 
використання почесних звань у місті Києві 
встановлюється Статутом територіальної 
громади міста Києва.» 

89. 1. З метою відродження та підтримки видатних 
традицій благодійності, меценатства та корисної 
діяльності в інтересах громади і міста, Київський 
міський голова може присвоїти звання «Почесний 
громадянин Києва» та вручити такій особі символічні 
ключі від міста Києва. 

-231- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

В частині 1 статті 11 слова «та вручити такій 
особі символічні ключі від міста Києва» 
виключити.  

  

Відхилено  

90. 2. Почесним громадянином Києва може стати 
будь–яка особа, яка має визначні заслуги перед 
громадою міста Києва у розвитку економіки, науки, 
освіти, культури, архітектури, мистецтва, охорони 
здоров'я, фізичної культури та спорту, бізнесі та 
інвестиціях, в благодійній, гуманістичній і 
громадській діяльності. 

   

91. 3. Звання «Почесний громадянин Києва» 
присвоюється прижиттєво та зберігається довічно. 

-232- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Частину 3 статті 11 викласти в наступній 
редакції: 

«3. Звання «Почесний громадянин Києва» 
присвоюється прижиттєво та зберігається 
довічно. 

Статутом територіальної громади міста 
Києва можуть передбачатись випадки 
позбавлення звання «Почесний громадянин 
Києва». 

Відхилено  

92. 4. З метою зміцнення міжнародного авторитету та 
міжнародних зв'язків міста Києва, розвитку 
політичної, економічної, культурної, наукової тощо 
співпраці з містами–побратимами Києва та іншими 
іноземними містами Київський міський голова може 
присвоїти звання «Амбасадор Києва». 

   

93. 5. Амбасадором Києва може стати будь–яка відома 
особистість або визначна постать, яка задекларувала 
бажання та висловила публічне зобов’язання 
присвячувати свій час адвокації інтересів міста Києва 
за кордоном. 

   

94. 6. Амбасадор Києва завдяки своїй особистій 
репутації або професійним досягненням здійснює 
адвокаційну діяльність в обумовленій сфері шляхом 
привернення уваги іноземних громад та органів 
місцевого самоврядування до інтересів міста Києва і 

-233- Н.д.Грищук Р.П. (Реєстр.картка 

№222) 

Частину 6 статті 11 викласти у наступній 
редакції: 

«6. Амбасадор Києва завдяки своїй 
особистій репутації або професійним 

Відхилено  
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спрямовує свої зусилля на їх реалізацію. досягненням здійснює адвокаційну діяльність в 
обумовленій сфері шляхом привернення уваги 
іноземних громад та органів місцевого 
самоврядування до інтересів міста Києва і 
спрямовує свої зусилля на їх реалізацію. 
Амбасадор Києва є позаштатним радником 
Київського міського голови, з метою розробки 
спільних стратегій щодо просування інтересів 
м. Києва та підняття його авторитету в світі 
Амбасодор має право: 

- надавати свої пропозиції на розгляд 
Київського міського голови,  

- брати участь у іміджевих для м. Києва 
заходах, які проводяться за кордоном або 
всередині України,  

- на запрошення Київського міського голови 
при розгляді відповідних питань бути 
присутнім на нарадах Київського магістрату,  
бути присутнім на засіданнях Київради з 
правом дорадчого голосу, але без права брати 
участь у голосуваннях за прийняття рішень.» 

95. 7. Амбасадор Києва здійснює свою діяльність на 
добровільних та безоплатних засадах. Звання 
«Амбасадор Києва» присвоюється на термін до двох 
років з можливістю поновлення. 

   

96. 8. Амбасадор Києва може припинити свою 
діяльність шляхом добровільного складення 
повноважень. Київський міський голова має право 
позбавити особу звання «Амбасадор Києва» у випадку, 
якщо така особа не виконує взятих на себе публічно 
зобов’язань. 

   

97. 9. Порядок присвоєння звань у місті Києві, а також 
форми їх вшанування визначаються Статутом 
територіальної громади міста Києва. 

   

98. 10. За рішенням Київської міської ради можуть 
встановлюватися інші почесні звання у місті Києві. 

-234- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

Частину десяту статті 11 проекту викласти в 
наступній редакції: 

«10. За рішенням Київської міської ради 
можуть встановлюватися інші почесні звання 
та відзнаки у місті Києві, у тому числі, тими, 
що нагороджують районні ради.».  

Враховано частково  

99. РОЗДІЛ ІІ -235- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Назву розділу ІІ законопроекту та статтю 12 

викласти в такій редакції: 

« Розділ ІІ 

Враховано  РОЗДІЛ ІІ 



 2110_київ_база_doc_534941 (2)  20.10.2021  До проекту Закону України "Про місто Київ - столицю України" стор.   70 
 

23.07.2020 

Особливості здійснення місцевого 

самоврядування в місті Києві 

Стаття 6. Система місцевого 

самоврядування в місті Києві 

1. Система місцевого самоврядування у 

місті Києві включає: 

територіальну громаду міста Києва; 

Київську міську раду; 

виконавчі органи Київської міської ради; 

Київського міського голову;  

районні в місті Києві ради; 

виконавчі органи районних у місті Києві 

рад; 

органи самоорганізації населення».    

100. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В МІСТІ КИЄВІ -236-  Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

Назву Розділу ІІ законопроекту доповнити 
реченням наступного змісту: «ГАРАНТІЇ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МІСТОМ 
КИЄВОМ СТОЛИЧНИХ ФУНКЦІЙ».  

Відхилено Особливості здійснення місцевого самоврядування в 
місті Києві  

101. Стаття 12. Здійснення місцевого самоврядування в 
місті Києві 

-237- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 12 викласти у наступній редакції: 
«Стаття 12. Здійснення місцевого 

самоврядування в місті Києві 
1. Місцеве самоврядування в місті Києві 

здійснюється територіальною громадою міста 
Києва в порядку, встановленому законом, як 
безпосередньо, так і через органи місцевого 
самоврядування: Київську міську раду та 
виконавчі органи Київської міської ради. 

2. Система місцевого самоврядування у 
місті Києві включає: 

територіальну громаду міста Києва; 
Київського міського голову; 
Київську міську раду; 
виконавчі органи  Київської міської ради; 
районні у місті Києві ради (у разі наявності); 
виконавчі органи районних у місті Києві рад 

(у разі наявності); 
органи самоорганізації населення. 
3.Київська міська рада, її виконавчі органи, 

районні у місті Києві ради та їх виконавчі 
органи є юридичними особами публічного 

Відхилено Стаття 6. Система місцевого самоврядування в місті 
Києві 
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права.». 

  -238- Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка 

№15) 

Статтю 12 викласти у такій редакції: 
«Стаття 12. Здійснення  місцевого 

самоврядування в місті Києві 
1. Місцеве самоврядування в місті Києві 

здійснюється територіальною громадою міста 
як безпосередньо, так і через органи місцевого 
самоврядування. 

2. Система місцевого самоврядування у 
місті Києві включає: 

територіальну громаду міста Києва; 
Київського міського голову; 
Київську міську раду; 
Київський магістрат; 
районні у місті Києві ради; 
органи самоорганізації населення. 
3. Київська міська рада, Київський магістрат 

та районні у місті Києві ради є окремими 
юридичними особами.» 

Відхилено  

  -239- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

Статтю 12 виклаксти в такій редакції 
«Стаття 12. Здійснення місцевого 

самоврядування в місті Києві 
1. Місцеве самоврядування в місті Києві 

здійснюється територіальними громадами 
міста та районів в місті Києві як 
безпосередньо, так і через органи місцевого 
самоврядування. 

2. Система місцевого самоврядування у 
місті Києві включає: 

територіальну громаду міста Києва; 
Київського міського голову; 
Київську міську раду; 
Київський магістрат - виконавчий орган 

Київської міської ради; 
територіальні громади районів у місті Києві; 
районні у місті Києві ради; 
районні у місті Києві адміністрації; 
органи самоорганізації населення. 
3. Особливістю здійснення місцевого 

самоврядування в місті Києві є розподіл 
повноважень органу місцевого самоврядування 
між Київською міською радою та районними в 
місті Києві радами, визначений цим Законом. 

4. Виконавчу владу у місті Києві здійснює 
Київська міська державна адміністрація. 

Відхилено  
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5. Особливістю виконавчої влади у місті 
Києві є виконання Київською міською 
державною адміністрацією контрольно-
наглядових та координаційних функцій.» 

  -240-  Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка 

№214) 

 Статтю 12 викласти в новій редакції 
«Стаття 12. Здійснення місцевого 

самоврядування у місті Києві  
1. Місцеве самоврядування в місті Києві 

здійснюється територіальною громадою міста 
Києва як безпосередньо, так і через органи 
місцевого самоврядування. 

Рішення про утворення районних у місті 
Києві рад та обсяг їх повноважень приймається 
Київською міською радою в порядку, 
передбаченому Статутом територіальної 
громади міста Києва.   

2. Система місцевого самоврядування у 
місті Києві включає: 

територіальну громаду міста Києва; 
Київського міського голову; 
Київську міську раду; 
виконавчі органи Київської міської ради; 
районні у місті Києві ради (у разі їх 

утворення); 
органи самоорганізації населення.  
3. Київська міська рада та її виконавчі 

органи, районні у місті Києві ради (у разі їх 
утворення) є юридичними особами.» 

Відхилено  

102. 1. Місцеве самоврядування в місті Києві 
здійснюється територіальними громадами міста та 
районів в місті Києві як безпосередньо, так і через 
органи місцевого самоврядування. 

-241- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка 

№398) 

Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390) 

 Частини першу, другу статті 12 замінити 
трьома частинами такого змісту: 

«1. Місцеве самоврядування в місті Києві 
здійснюється територіальною громадою міста 
як безпосередньо, так і через органи місцевого 
самоврядування. 

2. Місцеве самоврядування в місті Києві 
здійснюється на визнаних Конституцією 
України, Європейською хартією місцевого 
самоврядування та законами України 
принципах: 

1) народовладдя;  
2) виборності осіб, наділених владними 

повноваженнями; 
3) законності; 
4) поваги до прав людини та 

Відхилено  
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пріоритетності захисту прав та основних 
свобод людини у діяльності міських 
інституцій; 

5) транспарентності та відкритості; 
6) поєднання міських самоврядних і 

державних інтересів; 
7) повсюдності місцевого 

самоврядування; 
8) субсидіарності в розподілі 

повноважень; 
9) спроможності; 
10) правової, організаційної та 

матеріально-фінансової самостійності в 
реалізації повноважень; 

11) підзвітності та відповідальності перед 
територіальною громадою органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування; 

 2) державної підтримки та гарантій 
місцевого самоврядування. 

3. Система місцевого самоврядування у 
місті Києві включає: 

територіальну громаду міста Києва; 
Київського міського голову; 
Київську міську раду; 
Київський магістрат; 
районні у місті Києві ради; 
районні у місті Києві магістрати; 
органи самоорганізації населення». 
У зв’язку з цим частину третю вважати 

відповідно частиною четвертою. 

  -242- Н.д.Княжицький М.Л. 

(Реєстр.картка №116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Частину першу статті 12 законопроекту 
викласти в новій редакції, а саме: 

«1. Місцеве самоврядування у місті Києві 
здійснюється територіальною громадою міста 
як безпосередньо, так і через Київську міську 
раду, районні в місті ради (у разі їх утворення) 
та їх виконавчі органи.» 

Відхилено  

  -243- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

 Частину 1 статті 12 викласти у такій 
редакції:  

«1. Місцеве самоврядування у місті Києві 
здійснюється територіальною громадою міста 
як безпосередньо, так і через Київську міську 

Враховано 

редакційно 
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раду, районні в місті Києві ради та їх виконавчі 
органи. 

Особливістю здійснення місцевого 
самоврядування в місті Києві є розподіл 
повноважень органу місцевого самоврядування 
між Київською міською радою та районними в 
місті Києві радами, визначений цим Законом». 

  -244- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Частину першу статті 12 викласти у такій 
редакції: 

«1. Місцеве самоврядування в місті Києві 
здійснюється територіальною громадою міста 
Києва в порядку, встановленому законом, як 
безпосередньо, так і через органи місцевого 
самоврядування: Київську міську раду та 
виконавчі органи Київської міської ради.» 

Відхилено 

 

 

103. 2. Система місцевого самоврядування у місті Києві 
включає: 

-245- Н.д.Княжицький М.Л. 

(Реєстр.картка №116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

В частині другій статті 12 законопроекту 
слова «територіальні громади районів у місті 
Києві» виключити. 

Враховано 1. Система місцевого самоврядування в місті Києві 
включає: 

104. територіальну громаду міста Києва;   територіальну громаду міста Києва; 

105. Київського міського голову;   Київську міську раду; 

106. Київську міську раду;   виконавчі органи Київської міської ради; 

107. Київський магістрат; -246- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка 

№123) 

Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка 

№23) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Н.д.М’ялик В.Н. (Реєстр.картка №155) 

Н.д.Палиця І.П. (Реєстр.картка №22) 

Н.д.Колихаєв І.В. (Реєстр.картка №184) 

Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73) 

По тексту законопроекту замість слів 
«Київський магістрат» у всіх відмінках 
записати слова «виконавчий орган Київської 
міської ради». 

Враховано 

редакційно 

Київського міського голову; 

  -247- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

В статті 12 законопроекту слова «Київський 
магістрат» замінити на «Адміністрація міста 
Києва». 

Відхилено  

  -248- Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка 

№211) 

Враховано 

редакційно 
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У пункті 4 частини другої статті 12 слова 
«Київський магістрат» замінити словами 
«виконавчі органи Київської міської ради». 

108. територіальні громади районів у місті Києві; -249- Н.д.Брагар Є.В. (Реєстр.картка 

№299) 

  Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка №234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Пункт 5 частини 2 статті 12 виключити. 

Враховано 

 

 

109. районні у місті Києві ради;   районні в місті Києві ради; 

110. районні у місті Києві адміністрації; -250- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

 В частині 2 статті 12 слова «районні у місті 
Києві адміністрації» замінити  на «виконавчі 
комітети районних у місті Києві рад». 

Враховано 

редакційно 

виконавчі органи районних у місті Києві рад; 

 

  -251-  Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка 

№218) 

У тксті законопроекту слова «районні у 
місті Києві амінінстрації» замінити у 
відповідних відмінках на слова «виконавчі 
офіси районів у місті Києві» 

Відхилено  

  -252- Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка 

№211) 

У пункті 7 частини другої статті 12 слово 
«адміністрації» замінити словом «управи». 

Відхилено  

  -253- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

 У пункті сьомому частини другої статті 12 
слова «районні у місті Києві адміністрації» 
замінити словами «виконавчі органи районних 
у місті Києві рад». 

Враховано 

редакційно 

 

111. органи самоорганізації населення.   органи самоорганізації населення. 

112. 3. Київська міська рада, Київський магістрат та 
районні у місті Києві ради є окремими юридичними 
особами. 

-254- Н.д.Княжицький М.Л. 

(Реєстр.картка №116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Частину третю статті 12 законопроекту 
виключити. 

Враховано  

  -255- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

У частині третій статті 12 після слів 
Відхилено  
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«районні у місті Києві ради» додати слова « 

виконавчі офіси районів у місті Києві ». 

  -256- Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка №83) 

Доповнити статтю 12 частиною четвертою 
наступного змісту:  

 «4. Члени територіальної громади мають 
право в установленому порядку організовувати 
і брати участь у зборах громадян за місцем 
проживання, ініціювати розгляд у Київській 
міській раді, районних в місті радах будь-якого 
питання місцевого самоврядування, 
створювати органи самоорганізації населення». 

Відхилено  

  -257- Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка 

№211) 

Частину третю статті 12 викласти у такій 
редакції: 

«3. Київська міська рада, виконавчі органи 
Київської міської ради та районні у місті Києві 
ради, районні у місті Києві управи є окремими 
юридичними особами.» 

Відхилено  

   -258- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

У частині третій статті 12 після слів «Києві 
ради» додати слова «виконавчі органи 
районних у місті Києві рад» 

Враховано 

редакційно 

 

  -259- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Доповнити статтю 12 частиною четвертою 
такого змісту: 

«4. Виконавчі органи Київської міської ради 
та районних у місті Києві рад не є 
колегіальними.» 

Відхилено 

 

 

  -260-  Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка 

№218) 

Доповнити статтю 12 новими частинами 
такого змісту: 

«4. .Виконавчі органи Київської міської ради 
та районних у місті Києві рад діють 
одноособово. 

5. Особливістю здійснення місцевого 
самоврядування в місті Києві є обов’язковість 
функціонування районних у місті рад, що 

Враховано 

редакційно 
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супроводжується передачею їм однакового 
обсягу повноважень, а також необхідних 
матеріальних та фінансових ресурсів.  

Обсяг та межі повноважень районних у місті 
Києві рад визначається Київською міською 
радою однаково для всіх районних у місті 
Києві рад виходячи із критеріїв ефективності з 
урахуванням загальноміських інтересів та 
колективних потреб територіальних громад 
районів у місті Києві. 

Порядок оцінки доцільності та перелік 
критеріїв ефективності під час вирішення 
питання щодо передачі районним у місті Києві 
радам повноважень, встановлюється 
Київською міською радою. 

 6. В місті Києві діють наступні форми 
залучення членів територіальної громади міста 
до вироблення та прийняття рішень щодо 
розвитку міста: 

1) плебісцит - особлива форма місцевого 
референдуму, на якому визначається зміна 
функціонального призначення території; 

2) місцеві ініціативи; 
3) громадський бюджет; 
4) загальні збори членів територіальної 

громади за місцем проживання; 
5) громадянська панель (тимчасові 

консультативно-дорадчі органи); 
6) громадські слухання щодо врахування 

громадських інтересів при розробці 
стратегічних документів міста Києва та з інших 
питань; 

7) консультації з громадськістю; 
8) громадські ради; 
9) громадська експертиза; 
10) визначені відповідними рішеннями 

Київської міської ради. 
7. Порядок реалізації форм залучення членів 

територіальної громади міста до вироблення та 
прийняття рішень щодо розвитку міста 
визначається статутом територіальної громади 
міста Києва, якщо Законом не вказано інше. 

8.  Офіси розвитку району формуються 
рішенням Київської міської ради за поданням 
районної в місті Києві ради.» 

  -261- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Доповнити законопроект новими статтями 7 

- 10 у такій редакції: 

« Стаття 7. Органи місцевого 

Враховано Стаття 7. Органи місцевого самоврядування в місті 

Києві  

1. Представницькими органи місцевого 

самоврядування у місті Києві є Київська міська рада 
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самоврядування в місті Києві  

1. Представницькими органи місцевого 

самоврядування у місті Києві є Київська міська 

рада та районні в місті Києві ради. 

2. Київська міська та районні в місті Києві 

ради мають власні виконавчі органи, які 

утворюються відповідно Київською міською 

радою та районними в місті Києві радами 

відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

3. Виконавчий комітет Київської міської 

ради очолює Київський міський голова, 

виконавчі комітети районних у місті Києві рад 

очолюють голови відповідних рад. 

4. Організація, повноваження  та порядок 

діяльності органів місцевого самоврядування в 

міст Києві визначаються Законом України 

"Про місцеве самоврядування в Україні" та 

іншими законами України з урахуванням 

особливостей, передбачених цим Законом. 

Стаття 8. Здійснення місцевого 

самоврядування в місті Києві 

1. Місцеве самоврядування у місті Києві 

здійснюється територіальною громадою міста 

як безпосередньо, так і через Київську міську 

раду, районні в місті Києві ради та їх виконавчі 

органи.   

2. Особливістю здійснення місцевого 

самоврядування в місті Києві є розподіл 

повноважень органів місцевого 

самоврядування між Київською міською радою 

та її виконавчими органами і районними в місті 

Києві радами та їх виконавчими органами у  

визначених цим Законом сферах компетенції, а 

також обов’язковий розгляд Київською 

міською радою пропозицій районних у місті 

Києві рад під час підготовки та прийняття 

рішень з окремих питань, визначених цим 

Законом. 

Стаття 9. Сфера компетенції Київської 

міської ради та її виконавчих органів, 

особливості вирішення окремих питань  

1. До компетенції Київської міської ради та 

її виконавчих органів належить вирішення 

відповідно до закону питань: 

1) освіти - загальної середньої освіти, 

та районні в місті Києві ради. 

2. Київська міська та районні в місті Києві ради 

мають власні виконавчі органи, які утворюються 

відповідно Київською міською радою та районними в 

місті Києві радами відповідно до Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні». 

3. Виконавчий комітет Київської міської ради 

очолює Київський міський голова, виконавчі комітети 

районних у місті Києві рад очолюють голови 

відповідних рад. 

4. Організація, повноваження  та порядок діяльності 

органів місцевого самоврядування в міст Києві 

визначаються Законом України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" та іншими законами 

України з урахуванням особливостей, передбачених 

цим Законом. 
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дошкільної освіти, позашкільної освіти, шкіл-

інтернатів широкого профілю, шкіл-інтернатів 

спеціального профілю, професійно-технічної 

освіти;  

2) охорони здоров'я - первинної та 

профілактичної медико-санітарної допомоги, 

стоматологічної допомоги, стаціонарної 

медичної допомоги, швидкої медичної 

допомоги, спеціалізованої стоматологічної 

допомоги, спеціалізованої медичної допомоги; 

3) культури - закладів культури, крім тих, 

що віднесені до загальноміського рівня, 

культурні та мистецькі програми; 

4) молодіжних програм, спортивних споруд 

загального користування, підтримки програм 

туризму та фізичної культури; 

5) спорту - дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл; 

6) соціальної допомоги - будинків-інтернатів 

для осіб похилого віку, участі в програмі 

забезпечення доступним житлом та програмі 

забезпечення соціальним житлом; 

7) місцевої пожежної охорони; 

8) землеустрою - вирішення питань 

землевідведення, ведення земельно-

кадастрової документації, надання пропозицій 

Київській міській державній адміністрації 

щодо змін цільового призначення земель; 

9) архітектури та містобудування: 

затвердження генерального плану Києва, 

встановлення правил забудови; 

10) культури: театрів, музейної справи, 

охорони культурної спадщини; культурних 

заходів; 

11) соціально економічного розвитку - 

планування та інвестиційного розвитку міста 

Києва, реалізації програм міжмуніципального 

та регіонального співробітництва та заходів з 

просторового планування територій; 

12) організації міського громадського 

транспорту; 

13) ведення міського архіву; 

14) будівництва, ремонту та утримання 

автомобільних доріг місцевого значення, 

вулиць, площ (крім ремонту та утримання 
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міждворових проїздів), організації дорожнього 

руху на них; 

15) охорони навколишнього середовища, 

екологічних програм; 

16) утримання кладовищ; 

17) організації надання комунальних послуг 

– водопостачання, водовідведення, 

теплопостачання; 

18) утилізації відходів. 

2. Київська міська рада та її виконавчі 

органи вирішують також інші питання, 

віднесені до їх компетенції Законом України 

“Про місцеве самоврядування в Україні” та 

іншими законами України з урахуванням 

особливостей, визначених цим Законом. 

3. Київська міська рада затверджує переліки 

об’єктів майна комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, які 

передаються до сфери управління відповідних 

районних у місті Києві рад та їхніх виконавчих 

органів. Такі переліки формуються на основі 

єдиних для всіх районів у місті Києві критеріїв 

за принципом субсидіарності. 

Передача районним у місті Києві радам 

речових прав на нерухоме майно комунальної 

власності територіальної громади міста Києва, 

яке забезпечує здійснення столичних функцій, 

не допускається.  

4. Київська міська рада може прийняти 

рішення про наділення районних у місті Києві 

рад повноваженнями щодо надання дозволу на 

створення у межах відповідних районів у місті 

Києві органів самоорганізації населення, 

наділення цих органів окремими власними 

повноваженнями органів місцевого 

самоврядування, а також про передачу коштів, 

матеріально-технічних та інших ресурсів, 

необхідних для їх здійснення (у тому числі – 

повноважень щодо дострокового припинення 

повноважень органів самоорганізації 

населення). 

5. Обов’язковому розгляду Київською 

міською радою під час підготовки та прийняття 

рішень в порядку, визначеному регламентом 

Київської міської ради, підлягають пропозиції 

районних у місті Києві рад з юрисдикцією на 
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відповідній території щодо: 

1) затвердження програм соціально-

економічного та культурного розвитку міста 

Києва, цільових програм з інших питань 

місцевого самоврядування у місті Київ; 

2) встановлення місцевих податків і зборів;   

3) утворення цільових фондів, затвердження 

положень про ці фонди; 

4) встановлення для підприємств, установ та 

організацій, що належать до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва, 

розміру частки прибутку, яка підлягає 

зарахуванню до бюджету міста Києва та/або 

відповідного районного у місті бюджету;   

5) прийняття рішень у межах відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці щодо: 

- відчуження відповідно до закону 

комунального майна; 

- затвердження місцевої програм 

приватизації, а також переліку об'єктів 

комунальної власності, які не підлягають 

приватизації;  

- визначення доцільності, порядку та умов 

приватизації об'єктів права комунальної 

власності; 

- вирішення питань про придбання в 

установленому законом порядку 

приватизованого майна, про включення до 

об'єктів комунальної власності майна, 

відчуженого у процесі приватизації, договір 

купівлі-продажу якого в установленому 

порядку розірвано або визнано недійсним, 

прийняття рішення про здійснення державно-

приватного партнерства щодо об’єктів 

комунальної власності, у тому числі на умовах 

концесії (крім об’єктів, призначених для 

здійснення столичних функцій); 

- про створення, ліквідацію, реорганізацію 

та перепрофілювання підприємств, установ та 

організацій комунальної власності, створених у 

межах одного або декількох районів у місті 

Києві; 

6) створення, ліквідації, реорганізації та 

перепрофілювання комунальних підприємств, 

установ та організацій, які надають послуги у 

межах одного або кількох районів у місті Києві 
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у сферах: 

- загальної середньої, позашкільної або 

шкільної освіти; 

- охорони здоров’я;   

- культури, туризму, фізичної культури та 

спорту; 

- соціального захисту; 

- інших визначених Київською міською 

радою сферах (крім об’єктів, призначених для 

забезпечення столичних функцій); 

7) прийняття рішень щодо надання згоди на 

організацію співробітництва територіальної 

громади міста Києва із територіальними 

громадами, що межують із відповідним 

районом у місті Києві;   

8) вирішення відповідно до закону питань 

регулювання земельних відносин;   

9) прийняття рішень про організацію та 

здійснення заходів щодо захисту тварин від 

жорстокого поводження;   

10) вжиття заходів та забезпечення 

дотримання заборони провадження діяльності 

пересувних звіринців, пересувних зоопарків, 

пересувних виставок диких тварин та іншої 

забороненої Законом України "Про захист 

тварин від жорстокого поводження" діяльності;   

11) надання згоди на розміщення на 

території відповідного району у місті місць чи 

об'єктів для розміщення відходів, сфера 

екологічного впливу діяльності яких згідно з 

діючими нормативами включає відповідну 

територію;   

12) прийняття рішень щодо утворення, 

ліквідації та зміни меж районів у місті Києві;   

13) затвердження містобудівних програм, 

генерального плану забудови міста Києва, 

іншої містобудівної документації;   

14) встановлення відповідно до 

законодавства правил з питань благоустрою 

міста Києва;   

15) встановлення заборони продажу пива 

(крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових 

суб’єктами господарювання (крім закладів 

ресторанного господарства) у визначений час 

доби в межах міста Києва;   
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16) затвердження статуту територіальної 

громади;   

17) надання згоди на передачу об'єктів з 

державної у комунальну власність та 

прийняття рішень про передачу об'єктів з 

комунальної у державну власність, а також 

щодо придбання об'єктів державної власності;   

18) створення комунальної аварійно-

рятувальної служби, у тому числі у районах у 

місті Києві;   

19) затвердження вимог до облаштування 

майданчиків для паркування транспортних 

засобів з урахуванням норм, нормативів, 

стандартів у сфері благоустрою населених 

пунктів, державних будівельних норм, 

технічних умов, Правил дорожнього руху та 

інших нормативних документів; 

20) встановлення плати за доступ до об’єкта 

будівництва, транспорту, енергетики, 

кабельної каналізації електрозв’язку, 

будинкової розподільної мережі комунальної 

власності відповідно до Закону України "Про 

доступ до об’єктів будівництва, транспорту, 

електроенергетики з метою розвитку 

телекомунікаційних мереж". 

Стаття 10. Сфера компетенції районних у 

місті Києві рад та їх виконавчих органів  

1. До компетенції районних у місті Києві рад 

та їх виконавчих органів належить вирішення 

відповідно до закону питань: 

1) соціальної допомоги - територіальних 

центрів соціального обслуговування населення; 

2) містобудування та архітектури: контролю 

за дотриманням правил забудови; надання 

пропозицій до Генерального плану міста; 

затвердження детальних планів забудови, крім 

тих, де планується спорудження об’єктів 

публічного призначення загальноміського 

значення; встановлення єдиних умов та 

обмежень забудови земельних ділянок; 

3) контролю у сфері експлуатації житла; 

4) озеленення та благоустрою території, 

організації місць відпочинку; 

5) ремонту та утримання міждворових 

проїздів; 

6) організації паркування транспортних 
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засобів; 

7) організації торгівлі на ринках. 

2. Районні в місті Києві ради, у разі 

наділення відповідними повноваженнями за 

рішенням Київської міської ради, надають 

дозволи на створення у межах відповідних 

районів органів самоорганізації населення, 

приймають рішення про наділення цих органів 

окремими власними повноваженнями органів 

місцевого самоврядування, про передачу 

коштів, матеріально-технічних та інших 

ресурсів, необхідних для їх здійснення, а також 

у випадках, передбачених законом - щодо 

дострокового припинення повноважень 

зазначених органів  

3. Районні в місті Києві ради та їх виконавчі 

органи здійснюють управління комунальним 

майном територіальної громади міста Києва, 

переданого їм в управління за рішенням 

Київської міської ради. 

4. Районні в місті Києва ради та їхні 

виконавчі органи вирішують також додаткові 

до зазначених у частинах першій-третій цієї 

статті питання, що можуть бути передані до 

їхньої компетенції Київською міською радою. 

Така передача обов'язково забезпечується 

передачею достатніх фінансових ресурсів. 

5. Районні в місті Києві ради можуть 

вносити в інтересах жителів відповідного 

району в місті Києві на розгляд Київської 

міської ради пропозиції з питань, що належать 

до її сфери компетенції. 

Внесення зазначених пропозицій з питань, 

передбачених частиною п’ятою статті 10 є 

обов’язковим». 

    Стаття 8. Здійснення місцевого самоврядування в 

місті Києві 

1. Місцеве самоврядування у місті Києві 

здійснюється територіальною громадою міста як 

безпосередньо, так і через Київську міську раду, 

районні в місті Києві ради та їх виконавчі органи.   

2. Особливістю здійснення місцевого 

самоврядування в місті Києві є розподіл повноважень 

органів місцевого самоврядування між Київською 

міською радою та її виконавчими органами і 

районними в місті Києві радами та їх виконавчими 
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органами у  визначених цим Законом сферах 

компетенції, а також обов’язковий розгляд Київською 

міською радою пропозицій районних у місті Києві рад 

під час підготовки та прийняття рішень з окремих 

питань, визначених цим Законом. 
    Стаття 9. Сфера компетенції Київської міської ради 

та її виконавчих органів, особливості вирішення 

окремих питань  

1. До компетенції Київської міської ради та її 

виконавчих органів належить вирішення відповідно 

до закону питань: 

1) освіти - загальної середньої освіти, дошкільної 

освіти, позашкільної освіти, шкіл-інтернатів 

широкого профілю, шкіл-інтернатів спеціального 

профілю, професійно-технічної освіти;  

2) охорони здоров'я - первинної та профілактичної 

медико-санітарної допомоги, стоматологічної 

допомоги, стаціонарної медичної допомоги, швидкої 

медичної допомоги, спеціалізованої стоматологічної 

допомоги, спеціалізованої медичної допомоги; 

3) культури - закладів культури, крім тих, що 

віднесені до загальноміського рівня, культурні та 

мистецькі програми; 

4) молодіжних програм, спортивних споруд 

загального користування, підтримки програм туризму 

та фізичної культури; 

5) спорту - дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл; 

6) соціальної допомоги - будинків-інтернатів для 

осіб похилого віку, участі в програмі забезпечення 

доступним житлом та програмі забезпечення 

соціальним житлом; 

7) місцевої пожежної охорони; 

8) землеустрою - вирішення питань землевідведення, 

ведення земельно-кадастрової документації, надання 

пропозицій Київській міській державній адміністрації 

щодо змін цільового призначення земель; 

9) архітектури та містобудування: затвердження 

генерального плану Києва, встановлення правил 

забудови; 

10) культури: театрів, музейної справи, охорони 

культурної спадщини; культурних заходів; 

11) соціально економічного розвитку - планування 

та інвестиційного розвитку міста Києва, реалізації 
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програм міжмуніципального та регіонального 

співробітництва та заходів з просторового планування 

територій; 

12) організації міського громадського транспорту; 

13) ведення міського архіву; 

14) будівництва, ремонту та утримання 

автомобільних доріг місцевого значення, вулиць, 

площ (крім ремонту та утримання міждворових 

проїздів), організації дорожнього руху на них; 

15) охорони навколишнього середовища, 

екологічних програм; 

16) утримання кладовищ; 

17) організації надання комунальних послуг – 

водопостачання, водовідведення, теплопостачання; 

18) утилізації відходів. 

2. Київська міська рада та її виконавчі органи 

вирішують також інші питання, віднесені до їх 

компетенції Законом України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” та іншими законами 

України з урахуванням особливостей, визначених цим 

Законом. 

3. Київська міська рада затверджує переліки об’єктів 

майна комунальної власності територіальної громади 

міста Києва, які передаються до сфери управління 

відповідних районних у місті Києві рад та їхніх 

виконавчих органів. Такі переліки формуються на 

основі єдиних для всіх районів у місті Києві критеріїв 

за принципом субсидіарності. 

Передача районним у місті Києві радам речових 

прав на нерухоме майно комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, яке забезпечує 

здійснення столичних функцій, не допускається.  

4. Київська міська рада може прийняти рішення про 

наділення районних у місті Києві рад 

повноваженнями щодо надання дозволу на створення 

у межах відповідних районів у місті Києві органів 

самоорганізації населення, наділення цих органів 

окремими власними повноваженнями органів 

місцевого самоврядування, а також про передачу 

коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, 

необхідних для їх здійснення (у тому числі – 

повноважень щодо дострокового припинення 

повноважень органів самоорганізації населення). 

5. Обов’язковому розгляду Київською міською 
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радою під час підготовки та прийняття рішень в 

порядку, визначеному регламентом Київської міської 

ради, підлягають пропозиції районних у місті Києві 

рад з юрисдикцією на відповідній території щодо: 

1) затвердження програм соціально-економічного та 

культурного розвитку міста Києва, цільових програм з 

інших питань місцевого самоврядування у місті Київ; 

2) встановлення місцевих податків і зборів;   

3) утворення цільових фондів, затвердження 

положень про ці фонди; 

4) встановлення для підприємств, установ та 

організацій, що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, розміру частки 

прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету міста 

Києва та/або відповідного районного у місті бюджету;   

5) прийняття рішень у межах відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці щодо: 

- відчуження відповідно до закону комунального 

майна; 

- затвердження місцевої програм приватизації, а 

також переліку об'єктів комунальної власності, які не 

підлягають приватизації;  

- визначення доцільності, порядку та умов 

приватизації об'єктів права комунальної власності; 

- вирішення питань про придбання в установленому 

законом порядку приватизованого майна, про 

включення до об'єктів комунальної власності майна, 

відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-

продажу якого в установленому порядку розірвано 

або визнано недійсним, прийняття рішення про 

здійснення державно-приватного партнерства щодо 

об’єктів комунальної власності, у тому числі на 

умовах концесії (крім об’єктів, призначених для 

здійснення столичних функцій); 

- про створення, ліквідацію, реорганізацію та 

перепрофілювання підприємств, установ та 

організацій комунальної власності, створених у межах 

одного або декількох районів у місті Києві; 

6) створення, ліквідації, реорганізації та 

перепрофілювання комунальних підприємств, установ 

та організацій, які надають послуги у межах одного 

або кількох районів у місті Києві у сферах: 

- загальної середньої, позашкільної або шкільної 

освіти; 
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- охорони здоров’я;   

- культури, туризму, фізичної культури та спорту; 

- соціального захисту; 

- інших визначених Київською міською радою 

сферах (крім об’єктів, призначених для забезпечення 

столичних функцій); 

7) прийняття рішень щодо надання згоди на 

організацію співробітництва територіальної громади 

міста Києва із територіальними громадами, що 

межують із відповідним районом у місті Києві;   

8) вирішення відповідно до закону питань 

регулювання земельних відносин;   

9) прийняття рішень про організацію та здійснення 

заходів щодо захисту тварин від жорстокого 

поводження;   

10) вжиття заходів та забезпечення дотримання 

заборони провадження діяльності пересувних 

звіринців, пересувних зоопарків, пересувних виставок 

диких тварин та іншої забороненої Законом України 

"Про захист тварин від жорстокого поводження" 

діяльності;   

11) надання згоди на розміщення на території 

відповідного району у місті місць чи об'єктів для 

розміщення відходів, сфера екологічного впливу 

діяльності яких згідно з діючими нормативами 

включає відповідну територію;   

12) прийняття рішень щодо утворення, ліквідації та 

зміни меж районів у місті Києві;   

13) затвердження містобудівних програм, 

генерального плану забудови міста Києва, іншої 

містобудівної документації;   

14) встановлення відповідно до законодавства 

правил з питань благоустрою міста Києва;   

15) встановлення заборони продажу пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв, вин столових суб’єктами господарювання 

(крім закладів ресторанного господарства) у 

визначений час доби в межах міста Києва;   

16) затвердження статуту територіальної громади;   

17) надання згоди на передачу об'єктів з державної у 

комунальну власність та прийняття рішень про 

передачу об'єктів з комунальної у державну власність, 

а також щодо придбання об'єктів державної власності;   

18) створення комунальної аварійно-рятувальної 
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служби, у тому числі у районах у місті Києві;   

19) затвердження вимог до облаштування 

майданчиків для паркування транспортних засобів з 

урахуванням норм, нормативів, стандартів у сфері 

благоустрою населених пунктів, державних 

будівельних норм, технічних умов, Правил 

дорожнього руху та інших нормативних документів; 

20) встановлення плати за доступ до об’єкта 

будівництва, транспорту, енергетики, кабельної 

каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної 

мережі комунальної власності відповідно до Закону 

України "Про доступ до об’єктів будівництва, 

транспорту, електроенергетики з метою розвитку 

телекомунікаційних мереж". 
    Стаття 10. Сфера компетенції районних у місті 

Києві рад та їх виконавчих органів  

1. До компетенції районних у місті Києві рад та їх 

виконавчих органів належить вирішення відповідно 

до закону питань: 

1) соціальної допомоги - територіальних центрів 

соціального обслуговування населення; 

2) містобудування та архітектури: контролю за 

дотриманням правил забудови; надання пропозицій до 

Генерального плану міста; затвердження детальних 

планів забудови, крім тих, де планується спорудження 

об’єктів публічного призначення загальноміського 

значення; встановлення єдиних умов та обмежень 

забудови земельних ділянок; 

3) контролю у сфері експлуатації житла; 

4) озеленення та благоустрою території, організації 

місць відпочинку; 

5) ремонту та утримання міждворових проїздів; 

6) організації паркування транспортних засобів; 

7) організації торгівлі на ринках. 

2. Районні в місті Києві ради, у разі наділення 

відповідними повноваженнями за рішенням Київської 

міської ради, надають дозволи на створення у межах 

відповідних районів органів самоорганізації 

населення, приймають рішення про наділення цих 

органів окремими власними повноваженнями органів 

місцевого самоврядування, про передачу коштів, 

матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних 

для їх здійснення, а також у випадках, передбачених 

законом - щодо дострокового припинення 
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повноважень зазначених органів  

3. Районні в місті Києві ради та їх виконавчі органи 

здійснюють управління комунальним майном 

територіальної громади міста Києва, переданого їм в 

управління за рішенням Київської міської ради. 

4. Районні в місті Києва ради та їхні виконавчі 

органи вирішують також додаткові до зазначених у 

частинах першій-третій цієї статті питання, що 

можуть бути передані до їхньої компетенції 

Київською міською радою. Така передача обов'язково 

забезпечується передачею достатніх фінансових 

ресурсів. 

5. Районні в місті Києві ради можуть вносити в 

інтересах жителів відповідного району в місті Києві 

на розгляд Київської міської ради пропозиції з питань, 

що належать до її сфери компетенції. 

Внесення зазначених пропозицій з питань, 

передбачених частиною п’ятою статті 10 є 

обов’язковим. 
113. Стаття 13. Київський міський голова та його 

заступники 
-262- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 13 викласти у наступній редакції: 
«Стаття 13. Київський міський голова та 

його заступники 
1. Київський міський голова є головною 

посадовою особою територіальної громади 
міста Києва. Його статус визначається Законом 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», іншими законами з урахуванням 
особливостей, визначених цим Законом. 

2. Київський міський голова має заступників 
з питань, що стосуються виконавчих органів 
Київської міської ради, визначає сфери їх 
повноважень з урахуванням положень цього 
Закону. 

3. Заступники Київського міського голови 
можуть виконувати окремі повноваження 
Київського міського голови з питань, що 
стосуються виконавчих органів Київської 
міської ради, на підставі відповідного 
розпорядження Київського міського голови.» 

 

Відхилено 

 

Стаття 11. Київський міський голова 

  -263- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка Враховано  
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№300) 

Статті 13, 14 законопроекту вважати 

статтею 11 та викласти її в такій редакції: 

«Стаття 11. Київський міський голова 

1. Київський міський голова є головною 

посадовою особою територіальної громади 

міста Києва. 

2. Київський міський голова здійснює свої 

повноваження відповідно до Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні" та 

інших законів України з урахуванням 

особливостей, визначених цим законом. 

3. У зв’язку із столичним статусом міста 

Києва Київський міський голова має такі 

додаткові повноваження: 

1) бере участь у підготовці проектів законів, 

постанов, інших актів Верховної Ради України, 

актів Президента України і Кабінету Міністрів 

України, відповідних програм, що стосуються 

міста Києва; 

2) бере участь у вирішенні питань щодо 

проведення у місті Києві заходів 

загальнодержавного та міжнародного 

характеру; 

3) може брати участь у засіданнях Кабінету 

Міністрів України з правом дорадчого голосу 

при розгляді питань, що стосуються міста 

Києва; 

4) вносить на розгляд Президента України, 

Кабінету Міністрів України проекти 

відповідних нормативно-правових актів або 

актів індивідуальної дії, а також пропозиції з 

питань, що стосуються міста Києва; 

5) бере участь у вирішенні питань щодо 

розміщення у місті Києві органів державної 

влади, офіційних представництв іноземних 

держав і міжнародних організацій в Україні, а 

також у протокольних заходах, що стосуються 

міста Києва; 

6) вносить на розгляд відповідних органів 

державної виконавчої влади пропозиції щодо 

передачі до сфери управління Київської міської 

ради або її виконавчих органів, передачі або 

продажу у комунальну власність 

територіальної громади міста Києва 

підприємств, організацій, установ, їх 
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структурних підрозділів та інших об'єктів 

державної або інших форм власності, а також 

часток (акцій, паїв), що належать державі в 

акціонерних товариствах, розташованих на 

території міста Києва, якщо це обумовлено 

необхідністю здійснення Київською міською 

радою столичних функцій; 

7) одержує інформацію щодо діяльності всіх 

підприємств, установ та організацій, що 

знаходяться на території територіальної 

громади міста Києва, незалежно від їх 

підпорядкування і форм власності, в частині, 

що стосується міста Києва, та впливає на 

виконання органами місцевого самоврядування 

в місті Києві столичних функцій». 

  -264- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

Статтю 13 викласти в такій редакції 
«Стаття 13. Київський міський голова та 

його заступники 
1. Київський міський голова є головною 

посадовою особою територіальної громади 
міста Києва.  

2. Київський міський голова очолює 
виконавчий орган Київської міської ради – 
Київський магістрат та головує на засіданнях 
Київської міської ради. 

3. Київський міський голова підзвітний, 
підконтрольний і відповідальний перед 
територіальною громадою міста Києва, 
підзвітний та відповідальний перед Київською 
міською радою, а з питань здійснення 
Київським магістратом повноважень органів 
виконавчої влади - підконтрольний 
відповідним органам виконавчої влади. 

4. Київський міський голова має заступників 
та визначає сфери їх повноважень з 
урахуванням Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" та цього Закону. 

5. Заступники Київського міського голови 
можуть виконувати окремі повноваження 
Київського міського голови, як голови 
Київського магістрату, на підставі відповідного 
розпорядження Київського міського голови». 

Відхилено  

  -265-  Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка 

№214) 
Статтю 13 викласти в такій редакції 
«Стаття 13. Права Київського міського 

Враховано частково   
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голови у взаємовідносинах з органами 
державної влади 

1.Київський міський голова у зв'язку із 
здійсненням містом Києвом столичних 
функцій має право: 

1) невідкладного прийому найвищим 
керівництвом держави, керівниками органів 
державної влади, розташованих на території 
міста Києва.  

2) брати участь у підготовці та обговоренні 
проектів законів, постанов, інших актів 
Верховної Ради України, актів Президента 
України і Кабінету Міністрів України, що 
стосуються міста Києва; 

3) брати участь у вирішенні питань щодо 
проведення у місті Києві заходів 
загальнодержавного та міжнародного 
характеру; 

4) брати участь у засіданнях Кабінету 
Міністрів України з правом дорадчого голосу 
при розгляді питань, що стосуються міста 
Києва; 

5)   вносити на розгляд Президента України, 
Кабінету Міністрів України питання, що 
стосуються здійснення  містом Києвом 
столичних функцій; 

6) оскаржити акти голови Київської міської 
державної адміністрації, які зачіпають інтереси 
територіальної громади міста Києва.». 

  -266- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

 Статтю 13 викласти у такій редакції: 
«Стаття 13. Київський міський голова та 

його повноваження 
1. Повноваження Київського міського 

голови визначаються Законом України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", з 
урахуванням особливостей, передбачених цим 
Законом. 

2. У зв'язку зі здійсненням містом Києвом 
столичних функцій, Київський міський голова 
додатково здійснює такі повноваження: 

1) бере участь у підготовці проектів законів, 
постанов, інших актів Верховної Ради України, 
актів Президента України і Кабінету Міністрів 
України, відповідних програм, що стосуються 
міста Києва; 

2) бере участь у вирішенні питань щодо 

Враховано 

редакційно  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
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проведення у місті Києві заходів 
загальнодержавного та міжнародного 
характеру; 

3) може брати участь у засіданнях Кабінету 
Міністрів України з правом дорадчого голосу 
при розгляді питань, що стосуються міста 
Києва; 

4) вносить на розгляд Президента України, 
Кабінету Міністрів України проекти 
відповідних нормативно-правових актів або 
актів індивідуальної дії, будь-яких інших 
пропозиції з питань, що стосуються міста 
Києва; 

5) бере участь у вирішенні питань щодо 
розміщення у місті Києві органів державної 
влади, офіційних представництв іноземних 
держав і міжнародних організацій в Україні, а 
також у протокольних заходах, що стосуються 
міста Києва; 

6) вносить на розгляд до відповідних органів 
виконавчої влади пропозиції щодо передачі до 
сфери управління Київської міської ради, 
передачі або продажу у комунальну власність 
територіальної громади міста Києва чи районів 
у місті Києві підприємств, організацій, установ, 
їх структурних підрозділів та інших об'єктів 
державної або інших форм власності, а також 
часток (акцій, паїв), що належать державі в 
акціонерних товариствах, розташованих на 
території міста Києва. 

7) одержує інформацію щодо діяльності всіх 
підприємств, установ та організацій, що 
знаходяться на території міста Києва, 
незалежно від їх підпорядкування і форм 
власності, в частині, що стосується міста 
Києва, та впливає на виконання містом Києвом 
столичних функцій». 

114. 1. Київський міський голова є головною посадовою 
особою територіальної громади міста Києва. 

-267- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Частину 1 сатті 13 викласти в наступній 
редакції: 

«1. Київський міський голова обирається 
територіальною громадою міста Києва строком 
на 5 років та є головною посадовою особою 
територіальної громади міста Києва.» 

Відхилено 1. Київський міський голова є головною посадовою 

особою територіальної громади міста Києва. 

115. 2. Київський міський голова очолює виконавчий 
орган Київської міської ради – Київський магістрат та 
головує на засіданнях Київської міської ради. 

-268- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

В частині другій  статті 13 законопроекту 
слова «Київський магістрат» замінити на 

Відхилено 2. Київський міський голова здійснює свої 

повноваження відповідно до Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" та інших законів 

України з урахуванням особливостей, визначених цим 
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«Адміністрація міста Києва» у відповідних 
відмінках.  

законом. 
 

116. 3. Київський міський голова підзвітний, 
підконтрольний і відповідальний перед 
територіальною громадою міста Києва, підзвітний та 
відповідальний перед Київською міською радою, а з 
питань здійснення Київським магістратом 
повноважень органів виконавчої влади - 
підконтрольний відповідним органам виконавчої 
влади. 

-269- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

В частині третій  статті 13 законопроекту 
слова «Київський магістрат» замінити на 
«Адміністрація міста Києва» у відповідних 
відмінках. 

Відхилено 3. У зв’язку із столичним статусом міста Києва 

Київський міський голова має такі додаткові 

повноваження: 

1) бере участь у підготовці проектів законів, 

постанов, інших актів Верховної Ради України, актів 

Президента України і Кабінету Міністрів України, 

відповідних програм, що стосуються міста Києва; 

2) бере участь у вирішенні питань щодо проведення 

у місті Києві заходів загальнодержавного та 

міжнародного характеру; 

3) може брати участь у засіданнях Кабінету 

Міністрів України з правом дорадчого голосу при 

розгляді питань, що стосуються міста Києва; 

4) вносить на розгляд Президента України, Кабінету 

Міністрів України проекти відповідних нормативно-

правових актів або актів індивідуальної дії, а також 

пропозиції з питань, що стосуються міста Києва; 

5) бере участь у вирішенні питань щодо розміщення 

у місті Києві органів державної влади, офіційних 

представництв іноземних держав і міжнародних 

організацій в Україні, а також у протокольних 

заходах, що стосуються міста Києва; 

6) вносить на розгляд відповідних органів державної 

виконавчої влади пропозиції щодо передачі до сфери 

управління Київської міської ради або її виконавчих 

органів, передачі або продажу у комунальну власність 

територіальної громади міста Києва підприємств, 

організацій, установ, їх структурних підрозділів та 

інших об'єктів державної або інших форм власності, а 

також часток (акцій, паїв), що належать державі в 

акціонерних товариствах, розташованих на території 

міста Києва, якщо це обумовлено необхідністю 

здійснення Київською міською радою столичних 

функцій; 

7) одержує інформацію щодо діяльності всіх 

підприємств, установ та організацій, що знаходяться 

на території територіальної громади міста Києва, 

незалежно від їх підпорядкування і форм власності, в 

частині, що стосується міста Києва, та впливає на 

виконання органами місцевого самоврядування в місті 

Києві столичних функцій. 
117. 4. Київський міський голова має заступника -270- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка Відхилено  
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Київського міського голови з питань фінансів, 
заступника Київського міського голови - Головного 
архітектора, заступника Київського міського голови - 
Керуючого справами Київського магістрату, інших 
заступників та визначає сфери їх повноважень з 
урахуванням положень цього Закону. 

№408) 

Частину 4 статті 13 викласти у такій 
редакції: 

«4. Київський міський голова має 
заступників та визначає сфери їх повноважень 
з урахуванням положень цього Закону.». 

  -271- Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка №83) 

Частину четверту статті 13 виключити. 
Враховано  

  -272- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

Частину четверту статті 13 законопроекту 
викласти в наступній редакції:  

«4. Київський міський голова має першого 
заступника та заступників і визначає сфери їх 
повноважень з урахуванням положень цього 
Закону.». 

Відхилено  

  -273- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

У частині четвертій статті 13 слова 

«Київського міського голови» - виключити. 

 

Відхилено 

 

 

118. 5. Заступники Київського міського голови можуть 
виконувати окремі повноваження Київського міського 
голови, як голови Київського магістрату, на підставі 
відповідного розпорядження Київського міського 
голови. 

-274- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

Частину 5 статті 13 викласти в такій 
редакції: 

«5. За рішенням Київської міської ради на 
заступників Київського міського голови може 
покладатися здійснення й інших повноважень з 
питань, пов’язаних з діяльністю Київської 
міської ради та її органів.» 

Відхилено  

  -275- Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка №83) 

Частину п'яту статті 13 виключити 
Враховано  

  -276- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

В частині п'ятій  статті 13 законопроекту 
слова «Київський магістрат» замінити на 
«Адміністрація міста Києва» у відповідних 
відмінках. 

Відхилено  

119. Стаття 14. Повноваження Київського міського 
голови 

-277- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 14 викласти у наступній редакції: 
«Стаття 14. Повноваження Київського 

Відхилено  
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міського голови 
1. Повноваження Київського міського 

голови визначаються Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», іншими 
законами з урахуванням особливостей, 
визначених цим Законом. 

2. Київський міський голова має такі 
додаткові повноваження: 

1) брати участь у підготовці та 
обговоренні проектів законів, постанов, інших 
актів Верховної Ради України, актів 
Президента України і Кабінету Міністрів 
України, що стосуються міста Києва; 

2) брати участь у вирішенні питань щодо 
проведення у місті Києві заходів 
загальнодержавного та міжнародного 
характеру; 

3) брати участь у засіданнях Кабінету 
Міністрів України з правом дорадчого голосу 
при розгляді питань, що стосуються міста 
Києва; 

4) вносити на розгляд Президента 
України, Кабінету Міністрів України проекти 
нормативних актів з питань, що стосуються 
міста Києва; 

5) одержувати інформацію щодо 
діяльності всіх підприємств, установ та 
організацій на території міста, незалежно від їх 
підпорядкування і форм власності, в частині, 
що стосується міста Києва та впливає на 
інтереси територіальної громади міста Києва у 
порядку встановленому законом; 

6) здійснювати інші повноваження, 
визначені цим Законом.» 

  -278- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

Статтю 14 викласти в такій редакції 
«Стаття 14. Повноваження Київського 

міського голови 
1. Повноваження Київського міського 

голови визначаються Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», іншими 
законами з урахуванням особливостей, 
визначених цим Законом. 

2. Київський міський голова має такі 
повноваження: 

1) вносити на розгляд Київської міської 
ради проекти рішень;  

2) видавати організаційно–розпорядчі 
документи (розпорядження, доручення тощо); 

Відхилено  
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3) створювати тимчасові або постійні 
дорадчі органи Київського міського голови; 

4) за погодженням Київської міської 
ради призначати та звільняти заступників 
Київського міського голови;  

5) призначати керівників структурних 
підрозділів Київського магістрату; 

6) організовувати взаємодію Київського 
магістрату та районних у місті Києві 
адміністрацій та забезпечувати інформаційний 
обмін між ними; 

7) за рішенням Київської міської ради 
укладати договір про взаємодію від імені 
територіальної громади міста Києва з 
територіальними громадами суміжних із 
містом Києвом сіл, селищ, міст, які мають 
інтенсивні функціональні, транспортні, 
економічні, трудові та соціальні зв’язки із 
містом Києвом, у порядку, визначеному 
законами України; 

8) вносити на розгляд Київської міської 
ради проекти рішень, підготовлених на основі 
електронних петицій, які набрали необхідну 
кількість голосів на свою підтримку протягом 
встановленого строку та відносяться до сфери 
повноважень Київської міської ради; 

9) розглядати електронні петиції, які 
набрали необхідну кількість голосів на свою 
підтримку протягом встановленого строку та 
відносяться до сфери повноважень Київського 
міського голови, та за результатами розгляду 
вживати необхідні заходи; 

10) брати участь у підготовці та 
обговоренні проектів законів, постанов, інших 
актів Верховної Ради України, актів 
Президента України і Кабінету Міністрів 
України, що стосуються міста Києва; 

11) брати участь у вирішенні питань щодо 
проведення у місті Києві заходів 
загальнодержавного та міжнародного 
характеру; 

12) брати участь у засіданнях Кабінету 
Міністрів України з правом дорадчого голосу 
при розгляді питань, що стосуються міста 
Києва; 

13) вносити на розгляд Президента 
України, Кабінету Міністрів України проекти 
нормативних актів з питань, що стосуються 
міста Києва; 

14) вносити до відповідних органів 
виконавчої влади пропозиції щодо передачі до 
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сфери управління Київської міської ради, 
передачі або продажу у комунальну власність 
територіальної громади міста Києва та (або) 
районів у місті Києві підприємств, організацій, 
установ, їх структурних підрозділів та інших 
об'єктів, що належать до державної або інших 
форм власності, а також часток (акцій, паїв), 
що належать державі в акціонерних 
товариствах, розташованих на території міста 
Києва, якщо вони мають важливе значення для 
забезпечення виконання містом Києвом 
столичних функцій; 

15) одержувати інформацію щодо 
діяльності всіх підприємств, установ та 
організацій на території міста, незалежно від їх 
підпорядкування і форм власності, в частині, 
що стосується міста Києва та впливає на 
інтереси територіальної громади міста Києва у 
порядку встановленому законом; 

16) ініціювати укладення міжнародних 
договорів, що стосуються міста Києва, 
відповідно до законодавства України;  

17) підписувати рішення Київської 
міської ради у випадках, передбачених цим 
Законом;  

18) скликати чергові та позачергові 
пленарні засідання Київської міської ради; 

19) організовувати взаємодію Київської 
міської ради та районних у місті Києві рад та 
забезпечувати інформаційний обмін між ними; 

20) здійснювати інші повноваження, 
визначені цим Законом». 

  -279- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Статтю 14 викласти у новій редакції 
наступного змісту: 

«Стаття 14. Повноваження Київського 
міського голови 

1. Повноваження Київського міського 
голови визначаються Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», іншими 
законами з урахуванням особливостей, 
визначених цим Законом. 

2. Київський міський голова має наступні 
повноваження: 

1) забезпечує здійснення у межах наданих 
законом повноважень органів виконавчої влади 
на відповідній території, додержання 

Відхилено    
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Конституції та законів України, виконання 
актів Президента України та відповідних 
органів виконавчої влади; 

2) організує роботу Київської міської ради 
та Київського магістрату; 

3) скликає чергові та позачергові пленарні 
засідання Київської міської ради; 

4) підписує рішення Київської міської ради, 
крім випадків, передбачених цим Законом; 

5) забезпечує взаємодію Київської міської 
ради та районних у місті Києві рад;  

6) вносить на розгляд Київської міської ради 
пропозицію щодо кандидатури на посаду 
секретаря ради; 

7) вносить на розгляд Київської міської ради 
пропозиції щодо структури Київського 
магістрату, Секретаріату Київської міської 
ради; 

8) забезпечує підготовку для розгляду 
Київської міської ради проектів програм 
соціально-економічного та культурного 
розвитку, цільових програм з інших питань 
самоврядування, місцевого бюджету та звіту 
про його виконання;  

9) вносить на розгляд Київської міської ради 
проекти рішень, підготовлених на основі 
електронних петицій, які набрали необхідну 
кількість голосів на свою підтримку протягом 
встановленого строку та відносяться до сфери 
повноважень Київської міської ради; 

10) вносить на розгляд Київської міської 
ради пропозиції про утворення спеціалізованої 
установи з надання безоплатної первинної 
правової допомоги, а також кандидатуру на 
посаду керівника цієї установи; 

11) вносить на розгляд Київської міської 
ради проекти рішень, підготовлених на основі 
електронних петицій, які набрали необхідну 
кількість голосів на свою підтримку протягом 
встановленого строку та відносяться до сфери 
повноважень Київської міської ради; 

12) забезпечує виконання рішень місцевого 
референдуму, Київської міської ради; 

13) здійснює керівництво Київським 
магістратом; 

14) призначає та звільняє заступника 
Київського міського голови - Головного 
архітектора міста Києва; 

15) за погодженням з Київською міською 
радою призначає та звільняє інших заступників 
Київського міського голови;  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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16) призначає на посади та звільняє з посад 
керівників структурних підрозділів Київського 
магістрату, підприємств, установ та 
організацій, що належать до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва, 
крім керівників дошкільних, загальноосвітніх 
та позашкільних навчальних закладів; 

17) веде особистий прийом громадян; 
18) скликає загальні збори членів 

територіальної громади міста Києва за місцем 
проживання; 

19) розпоряджається бюджетними коштами, 
використовує їх лише за призначенням, 
визначеним Київською міською радою; 

20) представляє територіальну громаду 
міста Києва, Київську міську раду, Київський 
магістрат у відносинах з державними 
органами, іншими органами місцевого 
самоврядування, об'єднаннями громадян, 
підприємствами, установами та організаціями 
незалежно від форм власності, громадянами, а 
також у міжнародних відносинах відповідно до 
законодавства; 

21) звертається до суду щодо визнання 
незаконними актів інших органів місцевого 
самоврядування, місцевих органів виконавчої 
влади, підприємств, установ та організацій, які 
обмежують права та інтереси територіальної 
громади міста Києва, а також повноваження 
Київської міської ради та її органів; 

22) укладає від імені територіальної громади 
міста Києва, Київської міської ради та 
Київського магістрату договори відповідно до 
законодавства, а з питань, віднесених до 
виключної компетенції Київської міської ради, 
подає їх на затвердження Київській міській 
раді; 

23) укладає договори від імені 
територіальної громади міста Києва про 
взаємодію з територіальними громадами 
суміжних із містом Києвом сіл, селищ, міст, які 
мають інтенсивні функціональні, транспортні, 
економічні, трудові та соціальні зв’язки із 
містом Києвом, у порядку, визначеному 
законами України з наступним схваленням 
таких договорів Київською міською радою.  

24) забезпечує на відповідній території 
додержання законодавства щодо розгляду 
звернень громадян та їх об'єднань; 

25) бере участь у здійсненні державної 
регуляторної політики у сфері господарської 



 2110_київ_база_doc_534941 (2)  20.10.2021  До проекту Закону України "Про місто Київ - столицю України" стор.   102 
 

23.07.2020 

діяльності в межах та у спосіб, встановлені 
Законом України "Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності"; 

26) видає організаційно–розпорядчі 
документи (розпорядження, доручення тощо); 

27) створює тимчасові або постійні дорадчі 
органи Київського міського голови; 

28) організовує взаємодію Київського 
магістрату та районних у місті Києві 
адміністрацій та забезпечує інформаційний 
обмін між ними; 

29) розглядає електронні петиції, які 
набрали необхідну кількість голосів на свою 
підтримку протягом встановленого строку та 
відносяться до сфери повноважень Київського 
міського голови, та за результатами розгляду 
вживає необхідні заходи; 

30) бере участь у підготовці та обговоренні 
проектів законів, постанов, інших актів 
Верховної Ради України, актів Президента 
України і Кабінету Міністрів України, що 
стосуються міста Києва; 

31) бере  участь у вирішенні питань щодо 
проведення у місті Києві заходів 
загальнодержавного та міжнародного 
характеру; 

32) бере участь у засіданнях Кабінету 
Міністрів України з правом дорадчого голосу 
при розгляді питань, що стосуються міста 
Києва; 

33) вносить на розгляд Президента України, 
Кабінету Міністрів України проекти 
нормативних актів з питань, що стосуються 
міста Києва; 

34) вносить до відповідних органів 
виконавчої влади пропозиції щодо передачі до 
сфери управління Київської міської ради, 
передачі або продажу у комунальну власність 
територіальної громади міста Києва та (або) 
районів у місті Києві підприємств, організацій, 
установ, їх структурних підрозділів та інших 
об'єктів, що належать до державної або інших 
форм власності, а також часток (акцій, паїв), 
що належать державі в акціонерних 
товариствах, розташованих на території міста 
Києва, якщо вони мають важливе значення для 
забезпечення виконання містом Києвом 
столичних функцій; 

35) отримує інформацію щодо діяльності 
всіх підприємств, установ та організацій на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
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території міста, незалежно від їх 
підпорядкування і форм власності, в частині, 
що стосується міста Києва та впливає на 
інтереси територіальної громади міста Києва у 
порядку встановленому законом; 

36) бере участь в укладанні міжнародних 
договорів, що стосуються міста Києва.». 

  -280- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Статтю 14 виключити. 

Враховано  

120. 1. Повноваження Київського міського голови 
визначаються Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», іншими законами з 
урахуванням особливостей, визначених цим Законом. 

-281- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

У частині 1 статті 14 слова «іншими 
законами з урахуванням особливостей, 
визначених цим Законом» виключити. 

Відхилено  
 

  -282- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

    У частині першій статті 14 слова 

«Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», іншими законами з 

урахуванням особливостей, визначених» - 

виключити. 

 

Відхилено  

121. 2. Київський міський голова має такі 
повноваження: 

-283- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

У частині другій статті 14 слово «такі» 
замінити словом «наступні» 

 

Відхилено  

122. 1) вносити на розгляд Київської міської ради 
проекти рішень; 

   

123. 2) видавати організаційно–розпорядчі документи 
(розпорядження, доручення тощо); 

   

124. 3) створювати тимчасові або постійні дорадчі 
органи Київського міського голови; 

   

125. 4) за погодженням Київської міської ради 
призначати та звільняти заступників Київського 
міського голови; 

-284- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка 

№398) 

Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390) 

Н.д.Подгорна В.В. (Реєстр.картка №349) 

У пункті 4 частини другої статті 14 слова «за 
погодженням Київської міської ради» 
виключити. 

Відхилено  

  -285- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

Пункт 4 частини другої статті 14 викласти в 
наступній редакції: 

Відхилено  
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«4) за погодженням Київської міської ради 
призначати та звільняти заступників 
Київського міського голови, за винятком 
Заступника Київського міського голови - 
Секретаря Київської міської ради, який 
призначається в порядку, встановленому 
статтею 16 цього Закону; «  

126. 5) призначати керівників структурних підрозділів 
Київського магістрату; 

-286- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка 

№398) 

Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390) 

У пункті 5 частини другої статті 14 після 
слова «призначати» доповнити словами «та 
звільняти». 

Враховано частково   

  -287- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

В пунктах 5, 6 частини другої статті 14 
законопроекту слова «Київський магістрат» 
замінити на «Адміністрація міста Києва» у 
відповідних відмінках. 

Відхилено  

127. 6)  організовувати взаємодію Київського магістрату 
та районних у місті Києві адміністрацій та 
забезпечувати інформаційний обмін між ними; 

-288- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка 

№398) 

Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390) 

У пункті 6 частини другої статті 14 слова 
«районних у місті Києві адміністрацій та» 
замінити словами «районних у місті Києві 
магістратів». 

Відхилено  

  -289- Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка №83) 

Пункт 6 частини другої статті 14  викласти в 
наступній редакції: 

«6) організовувати взаємодію Київської 
міської ради, Київського магістрату та 
районних у місті Києві адміністрацій та 
забезпечувати інформаційний обмін між 
ними»;  

Відхилено  

  -290- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Пункт 6 частини 2 сатті 14 викласти в 
наступній редакції: 

«6) організовувати взаємодію Київського 
магістрату та виконавчих комітетів районних у 
місті Києві рад та забезпечувати 
інформаційний обмін між ними;» 

Відхилено  

128. 7) за рішенням Київської міської ради укладати 
договір про взаємодію від імені територіальної 
громади міста Києва з територіальними громадами 
суміжних із містом Києвом сіл, селищ, міст, які мають 
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інтенсивні функціональні, транспортні, економічні, 
трудові та соціальні зв’язки із містом Києвом, у 
порядку, визначеному законами України; 

129. 8) вносити на розгляд Київської міської ради 
проекти рішень, підготовлених на основі електронних 
петицій, які набрали необхідну кількість голосів на 
свою підтримку протягом встановленого строку та 
відносяться до сфери повноважень Київської міської 
ради; 

   

130. 9) розглядати електронні петиції, які набрали 
необхідну кількість голосів на свою підтримку 
протягом встановленого строку та відносяться до 
сфери повноважень Київського міського голови, та за 
результатами розгляду вживати необхідні заходи; 

   

131. 10) брати участь у підготовці та обговоренні 
проектів законів, постанов, інших актів Верховної 
Ради України, актів Президента України і Кабінету 
Міністрів України, що стосуються міста Києва; 

   

132. 11) брати участь у вирішенні питань щодо 
проведення у місті Києві заходів загальнодержавного 
та міжнародного характеру; 

   

133. 12) брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів 
України з правом дорадчого голосу при розгляді 
питань, що стосуються міста Києва; 

   

134. 13) вносити на розгляд Президента України, 
Кабінету Міністрів України проекти нормативних 
актів з питань, що стосуються міста Києва; 

   

135. 14) вносити до відповідних органів виконавчої 
влади пропозиції щодо передачі до сфери управління 
Київської міської ради, передачі або продажу у 
комунальну власність територіальної громади міста 
Києва та (або) районів у місті Києві підприємств, 
організацій, установ, їх структурних підрозділів та 
інших об'єктів, що належать до державної або інших 
форм власності, а також часток (акцій, паїв), що 
належать державі в акціонерних товариствах, 
розташованих на території міста Києва, якщо вони 
мають важливе значення для забезпечення виконання 
містом Києвом столичних функцій; 

-291-  Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка 

№407) 

Пункт 14 частини другої статті 14 
законопроекту викласти в такій редакції: 

«14) ініціювати у визначеному законом 
порядку передачу або продаж у комунальну 
власність територіальної громади міста Києва 
та (або) районів у місті Києві земельних 
ділянок, нерухомого та іншого майна на 
території міста Києва, якщо вони мають 
важливе значення для забезпечення виконання 
містом Києвом столичних функцій;». 

Враховано 

редакційно 
 

  -292- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка 

№410) 

Пункт 14 частини другої статті 14 
законопроекту виключити. 

Враховано  
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136. 15) одержувати інформацію щодо діяльності всіх 
підприємств, установ та організацій на території міста, 
незалежно від їх підпорядкування і форм власності, в 
частині, що стосується міста Києва та впливає на 
інтереси територіальної громади міста Києва у 
порядку встановленому законом; 

-293- Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка 

№227): 

Пункт 15 частини другої статті 14 
виключити. 

Враховано  

  -294-  Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

Пункт 15 частини другої статті 14 
законопроекту викласти в наступній редакції:  

«15) одержувати, у порядку встановленому 
законом, інформацію щодо діяльності всіх 
підприємств, установ та організацій на 
території міста, незалежно від їх 
підпорядкування і форм власності, в частині, 
що стосується життєдіяльності міста Києва та 
впливає на виконання містом Києвом 
столичних функцій,;»   

Враховано частково 

 

 

137. 16) ініціювати укладення та підписувати 
міжнародні договори, що стосуються міста; 

-295- Н.д.Брагар Є.В. (Реєстр.картка 

№299) 

Пункт 16 частини друої статті 14 
пропонується викласти в такій редакції: 

«16) ініціювати укладення та підписувати 
угоди для налагодження взаємодії та співпраці 
з органами місцевого самоврядування 
зарубіжних країн, їх асоціаціями та 
міжнародними організаціями,  що опікуються 
питаннями місцевого самоврядування». 

Відхилено  

  -296- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка 

№407) 

Пункт 16 частини другої статті 14 

законопроекту викласти в такій редакції: 
«16) ініціювати перед Президентом України, 

Кабінетом Міністрів України, міністерствами та 

іншими центральними органами виконавчої 
влади, державними органами укладення 

міжнародних договорів, що стосуються міста;». 

Відхилено  

  -297- Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка 

№227) 

У пункті 16 частини другої статті 14 слова 
«підписувати» виключити. 

Відхилено  

  -298- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка 

№410)   

Н.д.Літвінов О.М. (Реєстр.картка №178) 

Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398) 

Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390) 

Враховано частково  
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Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60) 

Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка №83) 

Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381) 

Н.д.Подгорна В.В. (Реєстр.картка №349) 

Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка 

№116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408) 

Пункт 16 частини другої статті 14 
виключити. 

  -299- Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка 

№355) 

Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356) 

Пункт 16 частини другої статті 14 
законопроекту викласти в в редакції: 

«16) брати участь в укладанні міжнародних 
договорів, що стосуються міста;». 

Враховано частково   

  -300- Н.д.Дубнов А.В. (Реєстр.картка 

№213) 

Пункт 16 частини 2 статті 14 викласти в 
такій редакції:  

«16) ініціювати укладення, що стосуються 
міста;». 

Відхилено  

  -301- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Пункт 16 частини 2 сатті 14 викласти в 
наступній редакції: 

«16) ініціювати укладення та вносити 
пропозиції щодо міжнародних договорів, що 
стосуються міста Києва;». 

Враховано 

редакційно 

 

138. 17) підписувати рішення Київської міської ради у 
випадках, передбачених цим Законом; 

   

139. 18) скликати чергові та позачергові пленарні 
засідання Київської міської ради; 

-302- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

У пункті 18 частини 2 статті 14 та по тексту 
проекту закону слова «пленарні засідання» 
замінити словом «сесії». 

 

Відхилено  

  -303- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Пункт 18 частини 2 сатті 14 викласти в 
наступній редакції: 

«18) скликати чергові та позачергові сесії 
Київської міської ради;». 

Відхилено  
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140. 19) організовувати взаємодію Київської міської 
ради та районних у місті Києві рад та забезпечувати 
інформаційний обмін між ними; 

-304- Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка №83) 

  Пункт 19 частини другої статті 14 
виключити. 

 

Враховано  

141. 20) здійснювати інші повноваження, визначені цим 
Законом. 

   

142. Стаття 15. Київська міська рада -305- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 15 викласти у наступній редакції: 
«Стаття 15. Київська міська рада 
Київська міська рада є представницьким 

органом територіальної громади міста Києва, 
що відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», інших законів з 
особливостями визначеними цим Законом.» 

Враховано частково  

  -306- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Статті 15 – 34 прийнятого за основу 

законопроекту виключити. 

 

Враховано  

  -307- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

Статтю 15 викласти в такій редакції 
«Стаття 15. Київська міська рада 
1. Київська міська рада є представницьким 

органом територіальної громади міста Києва. 
2. Загальний склад (кількість депутатів) 

Київської міської ради становить вісімдесят 
депутатів. 

3. Київська міська рада приймає рішення в 
порядку, визначеному Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» з урахуванням 
особливостей, передбачених цим Законом. 

4. Рішення Київської міської ради є 
обов’язковими відповідно до статті 73 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Враховано частково   

  -308- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Статтю 15 викласти у новій редакції 
наступного змісту: 

«Стаття 15. Київська міська рада 

Враховано частково   
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1. Київська міська рада є представницьким 
органом територіальної громади міста Києва. 

2. Київська міська рада приймає рішення в 
порядку і межах, визначеними Законом 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» з урахуванням особливостей, 
передбачених цим Законом, а також  
відповідно до інших законів України, якими 
встановлюються додаткові права 
територіальної громади міста Києва, наданими 
з метою впровадження принципів 
децентралізації державної влади. 

3. Київська міська рада, відповідним 
рішенням, створює муніципальну варту з 
метою підтримання громадського порядку у 
межах міста Києва. 

4. Рішення Київської міської ради є 
обов’язковими до виконання відповідно до Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»   
органами, посадовими особами місцевого 
самоврядування на території міста Києва.» 

  -309- Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка 

№214) 

    Статтю 15 викласти в такій редакції 
  «Стаття 15. Київська міська рада 
  1.Київська міська рада є представницьким 

органом місцевого самоврядування, який 
складається із депутатів і відповідно до закону 
наділяється правом представляти інтереси 
територіальної громади міста Києва і приймати 
від її імені рішення.  

2. Організація діяльності Київської міської 
ради визначаються Конституцією України, 
Законом України “Про місцеве самоврядування 
в Україні”, цим Законом, Статутом 
територіальної громади міста Києва, іншими 
нормативно-правовими актами.». 

Враховано частково  

  -310- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

Статтю 15 законопроекту викласти в 
наступній редакції: 

«Стаття 15. Представницькі органи 
місцевого самоврядування, порядок їх 
формування, повноваження  

1. У місті Києві діють представницькі 
органи місцевого самоврядування - Київська 
міська рада, районні в місті Києві ради, які є 
юридичними особами. 

2. Київська міська рада є представницьким 

Враховано частково 
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органом територіальної громади міста Києва. 
3. Районна в місті Києві рада є 

представницьким органом територіальної 
громади району в місті Києві, який 
створюється та ліквідується рішенням 
Київської міської ради. 

4. Київська міська рада та районні у місті 
Києві ради приймають рішення в порядку, 
визначеному Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» з урахуванням 
особливостей, передбачених цим Законом.». 

143. 1. Київська міська рада є представницьким органом 
територіальної громади міста Києва. 

-311- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка 

№407) 

 У частині першій статті 15 слово 
«представницьким» виключити, після слова 
«органом» доповнити словами “місцевого 
«самоврядування»; 

Відхилено  

  -312- Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка 

№211) 

У частині першій статті 15 після слів «міста 
Києва» додати слова «загальноміського рівня». 

Відхилено 

 

 

144. 2. Загальний склад Київської міської ради 
становить вісімдесят депутатів. 

-313- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка 

№123) 

Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка 

№23) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Н.д.М’ялик В.Н. (Реєстр.картка №155) 

Н.д.Палиця І.П. (Реєстр.картка №22) 

Н.д.Колихаєв І.В. (Реєстр.картка №184) 

Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73) 

Н.д.Подгорна В.В. (Реєстр.картка №349) 

У частині другій статті 15 замість слова 
«вісімдесят» записати слова «сто двадцять». 

Відхилено 

 

 

  -314-    Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

 Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Частини 2-4 статті 15 виключити. 

Враховно  

  -315- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

До статті 15 додати частину 2 у такій 
редакції: 

Відхилено  
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«2. Сфера повноважень Київської міської 
ради визначається законом «Про місцеве 
самоврядування в Україні» за винятком 
повноважень, визначених цим Законом до 
повноважень районних в місті Києві рад». 

  -316- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка 

№410) 

Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка 

№116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Частину другу статті 15 виключити. 

Враховано  

  -317- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка 

№407) 

Частину другу статті 15 викласти у такій редакції: 
«2. Загальний склад Київської міської ради 

визначається відповідно до закону про вибори»”. 

Відхилено  

  -318- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка №83) 

Частину 2 статті 15 викласти у такій 
редакції: 

«2. Загальний склад Київської міської ради 
визначається відповідно до Закону України 
«Про місцеві вибори»». 

Відхилено  

  -319-  Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка 

№211) 

У частині другій статті 15 слова «становить 
вісімдесят депутатів» замінити словами «та 
порядок її обрання визначається законом про 
місцеві вибори». 

Відхилено   

145. 3. Київська міська рада приймає рішення в порядку, 
визначеному Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» з урахуванням 
особливостей, передбачених цим Законом. 

-320- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

 Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка 

№116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Враховано  
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Частину третю статті 15 законопроекту 
виключити. 

  -321- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

 До статті 15 додати частину 3 у такій 
редакції: 

«3. Київська міська рада проводить 
консультації з районними у місті Києві радами  
у порядку, визначеному рішенням Київської 
міської ради   та враховує їх позиції під час 
розгляду питань стосовно загальноміських 
проектів, які планується впроваджувати на 
території відповідного району у місті». 

Відхилено  

146. 4. Рішення Київської міської ради є обов’язковими 
відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». 

-322- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Частину четрвету статті 15 виклсти в новій 
редакції такого змісту: 

«4. Акти Київської міської ради прийняті в 
межах наданих їм повноважень, є 
обов'язковими для виконання всіма 
розташованими на території міста Києва 
органами виконавчої влади, об'єднаннями 
громадян, підприємствами, установами та 
організаціями, посадовими особами, а також 
громадянами, які постійно або тимчасово 
проживають у місті Києві.» 

Відхилено  

  -323- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

 Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка 

№116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Частину четверту статті 15 законопроекту 
виключити. 

Відхилено  

  -324- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Частину 4 статті 15 викласти в наступній 
редакції: 

«4. Рішення Київської міської ради є 
обов’язковими для виконання відповідно до 
статті 73 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні».». 

Відхилено  

147. Стаття 16. Секретар Київської міської ради -325- Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка 

№347) 

На розгляд Комітету  
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Статтю 16 викласти в новій редакції: 
«Стаття 16. Секретар Київської міської ради 
1. Заступник  Київського міського голови – 

секретар Київської міської ради обирається на 
посаду та звільняється з посади у порядку, 
визначеному Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». 

2. Секретар Київської міської ради виконує 
повноваження, передбачені цим Законом. А 
також статтею 50 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». 

 

  -326- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Статтю 16 виключити. 

На розгляд Комітету  

  -327- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 16 викласти у наступній редакції: 
«Стаття 16. Секретар Київської міської ради 
Секретар Київської міської ради здійснює 

свої повноваження у порядку, визначеному 
Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні».» 

На розгляд Комітету  

  -328- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

 Статтю 16 викласти в такцій редакції 
«Стаття 16. Секретар Київської міської ради 
Секретар Київської міської ради здійснює 

свої повноваження у порядку, визначеному 
Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» з урахуванням 
особливостей, встановлених Регламентом 
Київської міської ради». 

На розгляд Комітету  

  -329- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Статтю 16 викласти в наступній редакції: 
«Стаття 16. Секретаріат та Секретар 

Київської міської ради 
1. Київська міська рада утворює секретаріат 

ради. Секретаріат здійснює організаційне, 
правове, інформаційне, аналітичне, 

На розгляд Комітету  
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матеріально-технічне забезпечення діяльності 
ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню 
Київською міською радою взаємодії з 
Київською міською державною адміністрацією, 
районними в місті Києві радами та 
виконавчими комітетами районних в місті 
Києві рад. 

2. Секретаріат Київської міської ради 
утворюється радою з числа її депутатів. Його 
структура, чисельність, визначається окремим 
Положенням, що затверджується Київською 
міською радою. Секретаріат за посадою 
очолює секретар Київської міської ради. 

3. Секретар Київської міської ради здійснює 
свої повноваження у порядку, визначеному 
Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні».». 

  -330- Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка 

№214) 

Статтю 16 викласти в такій редакції 
«Стаття 16 Секретаріат Київської міської 

ради. Заступник міського голови - секретар 
Київської міської ради 

1. Київська міська рада утворює секретаріат 
ради. Секретаріат здійснює організаційне, 
правове, інформаційне, аналітичне, 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
ради, її органів, депутатів. 

2. Структура секретаріату Київської міської 
ради, чисельність та витрати на утримання 
встановлюються Київською міською радою за 
поданням Київського міського голови. 
Секретаріат за посадою очолює заступник 
міського голови - секретар міської ради. 

3. За рішенням Київської міської ради на 
заступника міського голови - секретаря ради 
може покладатися здійснення й інших 
повноважень з питань, пов’язаних з діяльністю 
Київської міської ради та її органів.». 

На розгляд Комітету  

  -331- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

Статтю 16 законопроекту викласти в 
наступній редакції:  

«Стаття 16. Секретаріат Київської міської 
ради. Заступник Київського міського голови - 
секретар Київської міської ради  

1. Київська міська рада утворює секретаріат 
ради. Секретаріат здійснює організаційне, 
правове, інформаційне, аналітичне, 

На розгляд Комітету  
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матеріально-технічне забезпечення діяльності 
ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню 
Київською міською радою взаємодії з міською 
державною адміністрацією та районними 
радами в місті Києві.  

2. Секретаріат Київської міської ради 
утворюється радою. Його структура, 
чисельність, визначена відповідно до типових 
штатів, затверджених Кабінетом Міністрів 
України, та витрати на утримання 
встановлюються Київською міською радою за 
поданням міського голови. Секретаріат за 
посадою очолює заступник міського голови - 
секретар міської ради.  

3. Заступник Київського міського голови - 
секретар Київської міської ради обирається 
радою з числа її депутатів і здійснює функції та 
повноваження, передбачені статтями 50 та 56 
Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні».  

4. За рішенням Київської міської ради на 
заступника міського голови - секретаря ради 
може покладатися здійснення й інших 
повноважень з питань, пов'язаних з діяльністю 
Київської міської ради та її органів.». 

148. Секретар Київської міської ради здійснює свої 
повноваження у порядку, визначеному Законом 
України “Про місцеве самоврядування в Україні” з 
урахуванням особливостей, встановлених Регламентом 
Київської міської ради. 

-332- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Статтю 16 викласти у новій редакції 
наступного змісту: 

«Стаття 16. Секретар та Секретаріат 
Київської міської ради 

1. Секретар Київської міської ради 
обирається, здійснює, припиняє свої 
повноваження у порядку, визначеному Законом 
України “Про місцеве самоврядування в 
Україні” з урахуванням особливостей, 
встановлених цим Законом та очолює 
Секретаріат Київської міської ради. 

2. Секретаріат Київської міської ради 
здійснює організаційне, документальне, 
інформаційне та матеріально–технічне 
забезпечення діяльності Київської міської 
ради, її комісій, депутатських фракцій та 
депутатів Київської міської ради, 
інформаційний обмін між Київською міською 
радою та районними у місті Києві радами. 

3. Київська міська рада затверджує 
Положення про секретаріат Київської міської 

На розгляд Комітету  
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ради своїм рішенням.» 

  -333- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Частину першу статті 16 викласти в такій 
редакції: 

«1.  Секретар Київської міської ради 
обирається, здійснює та припиняє свої 
повноваження у порядку, визначеному Законом 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» з урахуванням особливостей, 
встановлених цим Законом. Секретар Київської 
міської ради очолює Секретаріат Київської 
міської ради.». 

На розгляд Комітету  

  -334- Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка 

№227) 

У частині першій статті 16 слова «з 
урахуванням особливостей, встановлених» 
замінити словом «та» 

На розгляд Комітету  

  -335- Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка 

№355) 

Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

У статті 16 проєкту Закону слова «з 
урахуванням особливостей, встановлених 
Регламентом Київської міської ради» 
виключити. 

На розгляд Комітету  

  -336- Н.д.Княжицький М.Л. 

(Реєстр.картка №116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

В статті 16 законопроекту текст починаючи 
зі слів «з урахуванням особливостей» і до кінця 
речення виключити. 

На розгляд Комітету  

  -337- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

Абзац перший статті 16 викласти у такій 
редакції: 

«Секретар Київської міської ради є 
заступником Київського міського голови, 
обирається радою з числа її депутатів і 
здійснює свої повноваження та функції у 
порядку, визначеному Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»». 

На розгляд Комітету  

  -338- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

Статтю 16 доповнити абзацом другим 
такого змісту: 

«За рішенням Київської міської ради на 

На розгляд Комітету  
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секретаря Київської міської ради може 
покладатися здійснення й інших повноважень з 
питань, пов’язаних з діяльністю Київської 
міської ради та її органів.» 

149. Стаття 17. Колегія Київської міської ради -339- Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка 

№347) 

 З метою уточнення статусу Колегії 
Київради статтю 17 викласти в такій редакції: 

«Стаття 17. Колегія Київської міської ради 
1. Київська міська рада на строк своїх 

повноважень утворює колегію. Колегія 
Київської міської ради є дорадчим органом, 
який створюється для попередньої підготовки і 
розгляду організаційних питань Київської 
міської ради, формування порядку денного 
пленарного засідання Київської міської ради. 
Колегія Київської міської ради здійснює свої 
повноваження у порядку, визначеному Законом 
України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”. 

2. До складу Колегії Київської міської ради з 
правом ухвального голосу входять Київський 
міський голова, його перший заступник та 
заступники, голова (а у разі його відсутності – 
перший заступник голови) районної у місті 
ради, секретар Київської міської ради, голови 
постійних комісій, уповноважені представники 
депутатських фракцій і груп Київської міської 
ради. У разі відсутності голови постійної 
комісії, голови депутатської фракції чи групи 
Київської міської ради за їх дорученням у 
засіданні Колегії Київської міської ради бере 
відповідно заступник голови постійної комісії, 
голови депутатської фракції чи групи Київської 
міської ради з правом ухвального голосу. 

3. Колегія Київської міської ради діє на 
підставі Положення, яке затверджується 
Київською міською радою». 

Відхилено  

 

  -340- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 17 викласти у наступній редакції: 
«Стаття 17. Колегія Київської міської ради 
1. Київська міська рада утворює колегію. 

Колегія Київської міської ради є дорадчим 
органом, який попередньо розглядає проєкти 

Відхилено  
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порядків денних пленарних засідань Київської 
міської ради.  

2. До складу Колегії Київської міської ради 
входять Київський міський голова, секретар 
Київської міської ради, голови постійних 
комісій, уповноважені представники 
депутатських груп і фракцій Київської міської 
ради. 

3. Колегія Київської міської ради діє на 
підставі відповідного Положення, яке 
затверджується Київською міською радою.  

4. Рішення Колегії Київської міської ради 
повинні бути враховані Київською міською 
радою при формуванні порядку денного.» 

  -341- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15 

   Статтю 17 виключити. 

Враховано  

  -342- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

Статтю 17 викласти в такцій редакції 
«Стаття 17. Колегія Київської міської ради 
1. Київська міська рада утворює колегію. 

Колегія Київської міської ради є дорадчим 
органом, який формує порядок денний 
пленарного засідання Київської міської ради. 
Колегія Київської міської ради здійснює свої 
повноваження у порядку, визначеному Законом 
України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”. 

2. До складу Колегії Київської міської ради 
входять Київський міський голова, голова 
районної у місті ради чи перший заступник, 
секретар Київської міської ради, голови 
постійних комісій, уповноважені представники 
депутатських груп і фракцій Київської міської 
ради. 

3. Колегія Київської міської ради діє на 
підставі відповідного Положення, яке 
затверджується Київською міською радою. 

4. Рішення Колегії Київської міської ради 
повинні бути враховані при формуванні 
порядку денного.» 

Відхилено  

  -343- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Відхилено  
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Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Статтю 17 викласти у новій редакції 
наступного змісту: 

«Стаття 17. Колегія Київської міської ради 
1. Київська міська рада утворює колегію, яка 

є дорадчим органом ради. 
2. Колегія Київської міської ради формує 

проект порядку денного чергового пленарного 
засідання ради та здійснює свої повноваження 
у порядку, визначеному Законом України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”. 

3. До складу Колегії Київської міської ради 
входять Київський міський голова, секретар 
Київської міської ради, голови постійних 
комісій, уповноважені представники 
депутатських груп і фракцій Київської міської 
ради. Голови районних у місті Києві рад чи їх 
перші заступники мають право дорадчого 
голосу на засіданнях Колегії Київської міської 
ради. 

4. Колегія Київської міської ради діє на 
підставі відповідного Положення, яке 
затверджується Київською міською радою.» 

  -344- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283 ) 

Статтю 17 викласти в наступній редакції: 
«Стаття 17. Колегія Київської міської ради 
1. Київська міська рада утворює колегію. 

Колегія Київської міської ради є дорадчим 
органом, який формує порядок денний сесії та 
пленарного засідання Київської міської ради.  

2. До складу Колегії Київської міської ради 
входять Київський міський голова, голови 
районних у місті Києві рад чи їх перші 
заступники, секретар Київської міської ради, 
голови постійних комісій Київської міської 
ради, уповноважені представники 
депутатських груп і фракцій Київської міської 
ради. 

3. Колегія Київської міської ради діє на 
підставі відповідного Положення, яке 
затверджується Київською міською радою.  

4.  Рішення Колегії Київської міської ради 
враховуються при затвердженні порядку 
денного.». 

Відхилено  

  -345-  Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка 

№214) 

Статтю 17 викласти в такій редакції 
«Стаття 17. Президія Київської міської ради  

Відхилено  
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1. Президія Київської міської ради є 
дорадчим органом ради, який попередньо готує 
узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, 
які передбачається внести на розгляд ради. 
Рішення Президії мають рекомендаційний 
характер. 

2. Кількісний та персональний склад  
Президії Київської міської ради, порядок її 
роботи визначається Київською міською 
радою.» 

150. 1. Київська міська рада утворює колегію. Колегія 
Київської міської ради є дорадчим органом, який 
формує порядок денний пленарного засідання 
Київської міської ради. Колегія Київської міської ради 
здійснює свої повноваження у порядку, визначеному 
Законом України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”. 

   

  -346- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

    Доповнити статтю після частини першої 

частиною другою такого змісту: 
«2. Колегія Київської міської ради формує 

проект порядку денного чергової сесії 
Київської міської ради.» 

Відхилено  

151. 2. До складу Колегії Київської міської ради входять 
Київський міський голова, голова районної у місті 
ради чи перший заступник, секретар Київської міської 
ради, голови постійних комісій, уповноважені 
представники депутатських груп і фракцій Київської 
міської ради. 

-347- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

Частину другу статті 17 законопроекту 
викласти в наступній редакції:  

«2. До складу Колегії Київської міської ради 
входять Київський міський голова, його 
перший заступник, заступник Київського 
міського голови - секретар Київської міської 
ради, голови районних у місті Києві рад, 
голови постійних комісій, голови (або 
уповноважені представники) депутатських 
груп і фракцій Київської міської ради. …» 

Відхилено  

  -348- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

У частині другій статті 17 слова «голова 
районної у місті ради чи перший заступник,» 
виключити. 

Враховано  

  -349- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

У частині другій статті 17 виключити слова 
«груп і». 

Враховано  

152. 3. Колегія Київської міської ради діє на підставі 
відповідного Положення, яке затверджується 
Київською міською радою. 

-350- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

У частині третій статті 17 слова 
«відповідного Положення, яке затверджується 
Київською міською радою» замінити словами 

Відхилено  
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«Регламенту Київської міської ради». 

153. 4. Рішення Колегії Київської міської ради повинні 
бути враховані при формуванні порядку денного. 

-351-  Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

Частину 4 статті 17 виключити. 

Враховано  

  -352- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

Частину четверту статті 17 законопроекту 
викласти в наступній редакції:  

«4. Рішення Колегії Київської міської ради 
мають рекомендаційний характер при 
формуванні порядку денного.". 

Відхилено  

  -353-   Н.д.Княжицький М.Л. 

(Реєстр.картка №116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Частину четверту статті 17 законопроекту 
викласти в новій редакції, а саме: 

«4. Рішення Колегії Київської міської ради 
мають дорадчий характер, і приймаються до 
уваги при формуванні порядку денного та 
прийняття відповідних рішень». 

Відхилено  

154. Стаття 18. Скликання пленарних засідань Київської 
міської ради 

-354- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 18 – виключити. 

Враховано  

  -355- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

У статті 18 слова «пленарних засідань» 
замінити словом «сесії» у відповідних 
відмінках. 

Відхилено  

  -356- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

Статтю 18 викласти в такцій редакції 
«Стаття 18. Скликання пленарних засідань 

Київської міської ради 
1. Порядок скликання чергових та 

позачергових пленарних засідань Київської 

Відхилено  
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міської ради встановлюється Законом України 
“Про місцеве самоврядування” з урахуванням 
особливостей, встановлених цим Законом. 

2. Одна третина від загального складу 
депутатів Київської міської ради має право 
вимагати скликання позачергового пленарного 
засідання Київської міської ради.» 

  -357- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Статтю 18 викласти в наступній редакції: 
«Стаття 18. Скликання сесій Київської 

міської ради 
1. Київська міська рада проводить свою 

роботу сесійно. Сесія складається з пленарних 
засідань ради, а також засідань постійних 
комісій ради. 

2. Порядок скликання чергових та 
позачергових сесій Київської міської ради 
встановлюється Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” з урахуванням 
особливостей, встановлених цим Законом. 

3.  Одна третина від загального складу 
депутатів Київської міської ради має право 
вимагати скликання позачергової сесії 
Київської міської ради. У випадку невиконання 
такої вимоги протягом десяти календарних 
днів одна третина депутатів має право 
самостійно скликати позачергову сесію 
Київської міської ради. При цьому рішення про 
скликання позачергової сесії доводиться до 
відома депутатів Київської міської ради  і 
населення не пізніш як за 10 днів до дня її 
проведення, а у виняткових випадках - не 
пізніш як за день до дня її проведення із 
зазначенням часу скликання, місця проведення 
та питань, які передбачається внести на 
розгляд ради. 

4. У випадку відсутності на пленарному 
засіданні  позачергової сесії Київської міської 
ради Київського міського голови, секретаря 
Київської міської ради, депутати Київської 
міської ради обирають головуючого на такому 
пленарному засіданні з числа присутніх 
депутатів, який веде засідання, підписує 
протокол пленарного засідання, прийняті на 
пленарному засіданні рішення.». 

Відхилено  

  -358- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

Статтю 18 Законопроекту викласти в 

Відхилено  
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наступній редакції:  
«Стаття 18. Порядок роботи Київської 

міської ради, районних у місті Києві рад. 
Рішення Київської міської ради, районних у 
місті Києві рад. Регламент Київської міської 
ради, районних у місті Києві рад.  

1. Порядок скликання і проведення чергових 
та позачергових пленарних засідань Київської 
міської ради, районних у місті Києві рад, 
встановлюється Законом України “Про місцеве 
самоврядування” з урахуванням особливостей, 
встановлених Регламентом Київської міської 
ради, відповідної районної у місті Києві ради. 

2. Право вносити проекти рішень Київської 
міської ради мають депутати Київської міської 
ради, Київський міський голова (або його 
заступники у разі делегування їм таких 
повноважень Київським міським головою), 
районні в місті Києві ради. 

Виключне право внесення проектів рішень 
Київської міської ради про бюджет міста Києва 
та зміни до нього має Київський міський 
голова. 

3. Право вносити проекти рішень 
відповідної районної у місті Києві ради мають 
депутати відповідної районної у місті Києві 
ради, голова відповідної районної у місті Києві 
ради, Київський міський голова. 

4. Київська міська рада, районні у місті 
Києві ради в межах своїх повноважень 
приймають рішення. 

Київський міський голова, голова 
відповідної районної у місті Києві ради 
підписує рішення Київської міської ради, 
відповідної районної у місті Києві ради 
протягом трьох робочих днів з дня його 
прийняття.  

5. Рішення Київської міської ради, районні у 
місті Києві ради набирає чинності з дня їх 
офіційного оприлюднення, якщо органом чи 
посадовою особою не встановлено пізніший 
строк введення цих актів у дію. 

6. Рішення Київської міської ради, районні у 
місті Києві ради у п’ятиденний строк з 
моменту його прийняття може бути зупинено 
Київським міським головою і внесено на 
повторний розгляд відповідної ради із 
обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у 
двотижневий строк повторно розглянути 
рішення. Якщо рада відхилила зауваження 
Київського міського голови і підтвердила 
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попереднє рішення двома третинами депутатів 
від загального складу ради, воно набирає 
чинності.  

7. У разі якщо Київський міський голова 
протягом встановленого цим Законом строку 
не підписав рішення Київської міської ради, 
воно підписується секретарем Київської 
міської ради та офіційно оприлюднюється 
секретаріатом Київської міської ради. 

8. У приміщенні, де проводяться пленарні 
засідання Київської міської ради, під час їх 
проведення, крім депутатів Київської міської 
ради та Київського міського голови, можуть 
бути присутніми голови районних у місті Києві 
рад, заступники Київського міського голови та 
керівники структурних підрозділів 
Адміністрації міста Києва, голова Київської 
міської державної адміністрації. Секретаріатом 
Київської міської ради забезпечується право 
кожного бути отримувати інформацію про хід 
пленарних засідань Київської міської ради, 
крім випадків, передбачених законодавством.  

9. Регламент Київської міської ради 
приймається депутатами Київської міської 
ради більшістю від загального складу ради та 
визначає: 

порядок прийняття рішень Київської міської 
ради; 

спосіб формування календарного плану 
сесії,  порядку денного пленарного засідання та 
порядку проведення пленарних засідань 
Київської міської ради, планування роботи 
Київської міської ради; 

порядок формування та припинення 
депутатських груп та фракцій Київської міської 
ради, їх права;  

організацію роботи постійних комісій 
Київської міської ради;  

вимоги та правила стосовно оформлення 
проектів актів Київської міської ради та 
супровідних документів, їх подання, реєстрації 
та проходження (розгляд) в комісіях Київської 
міської ради; 

порядок створення і функціонування 
постійних та тимчасових контрольних комісій 
Київської міської ради; 

оформлення рішень Київської міської ради; 
інші питання, визначені цим Законом, та 

питання, що не суперечать цьому та іншим 
Законам. 

10. Районна у місті Києві рада має право 
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затверджувати свій Регламент, який 
затверджується більшістю від загального 
складу відповідної ради та визначає порядок 
роботи районної у місті Києві ради.». 

155. 1. Порядок скликання чергових та позачергових 
пленарних засідань Київської міської ради 
встановлюється Законом України “Про місцеве 
самоврядування” з урахуванням особливостей, 
встановлених цим Законом. 

-359- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

У частині першій статті 18  після слова 
«встановлюється» додати словами «відповідно 
до». 

Відхилено  

  -360- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

       У частині першій статті 18 слова «з 

урахуванням особливостей, встановлених цим 

Законом» - виключити.  

Відхилено  

156. 2. Одна третина від загального складу депутатів 
Київської міської ради має право вимагати скликання 
позачергового пленарного засідання Київської міської 
ради. У випадку невиконання такої вимоги протягом 
десяти календарних днів одна третина депутатів має 
право самостійно скликати і провести позачергове 
пленарне засідання Київської міської ради. 

-361-  Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка 

№347) 

Частину другу статті 18 проекту викласти в 
такій редакції. 

«2. Позачергове пленарне засідання 
Київської міської ради, із зазначенням порядку 
денного, скликається Київським міським 
головою на вимогу щонайменше однієї 
третини від загального складу депутатів 
Київської міської ради. Вмотивовані вимоги 
про скликання позачергового пленарного 
засідання київської міської ради, підписи їх 
ініціаторів (які не відкликаються), разом із 
проектами документів, які пропонуються до 
розгляду, надсилаються Київському міському 
голові, який скликає позачергове пленарне 
засідання не пізніш як у семиденний строк 
після надходження вимоги про її скликання, 
поданої відповідно до цього Закону. У випадку 
невиконання такої вимоги протягом 
семиденного строку ініціатор скликання 
позачергового пленарного засідання Київської 
міської ради має право самостійно скликати 
позачергове пленарне засідання Київської 
міської ради».    

Відхилено  

  -362- Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка 

№430) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Враховано  
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Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Частину другу статті 18 виключити. 

  -363- Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка 

№380) 

Частини 2 та 3 статті 18 виключити. 

Враховано  

  -364- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка 

№398) 

Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390) 

Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка №234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

У частині другій статті 18 слова «і 
провести» виключити. 

Враховано  

  -365- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка 

№407) 

 Частину другу статті 18 законопроекту 
викласти в такій редакції: 

«2. Одна третина від загального складу 
депутатів Київської міської ради має право 
вимагати скликання позачергового пленарного 
засідання Київської міської ради. У випадку 
невиконання такої вимоги протягом десяти 
календарних днів депутати у кількості, що 
складає більшість від загального складу 
депутатів Київської міської ради, мають право 
самостійно скликати і провести позачергове 
пленарне засідання Київської міської ради.»; 

Відхилено  

  -366- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

Частину 2 статті 18 викласти у такій 
редакції: 

«2. За пропозицією більшої половини 
депутатів від загального складу Київської 
міської ради повинна бути скликана 
позачергова сесія Київської міської ради.» 

Відхилено  

  -367- Н.д.Літвінов О.М. (Реєстр.картка 

№178) 

В частині 2 статті 18 законопроекту 
замінити слова «Одна третина» на «Більше 
половини».   

Відхилено  

  -368- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка 

№410) 

Друге речення частини другої статті 18 
виключити. 

Враховано  
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  -369- Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка №83) 

Частину другу статті 18 викласти в 
наступній редакції:  

«Одна третина від загального складу 
депутатів Київської міської ради має право 
вимагати скликання позачергового пленарного 
засідання Київської міської ради». 

Відхилено  

157. 3. У випадку відсутності на позачерговому 
пленарному засіданні Київської міської ради 
Київського міського голови, секретаря Київської 
міської ради, депутати Київської міської ради 
обирають головуючого на позачерговому пленарному 
засіданні з числа присутніх депутатів, який веде 
засідання, підписує протокол позачергового 
пленарного засідання, прийняті на позачерговому 
пленарному засіданні рішення. 

-370- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка 

№407) 

У частині третій статті 18 слова «прийняті 
на позачерговому пленарному засіданні 
рішення» виключити.  

 

Враховано  

  -371- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка 

№410) 

Частину третю статті 18 виключити. 

Враховано  

  -372- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

Частину 3 статті 18 викласти у такій 
редакції: 

  «3. У випадку відсутності на позачерговій 
сесії Київської міської ради Київського 
міського голови, секретаря Київської міської 
ради, депутати Київської міської ради 
обирають головуючого на позачерговій сесії з 
числа більшої половини депутатів від 
загального складу Київської міської ради, 
присутніх на відповідному засіданні, який веде 
засідання, підписує протокол та прийняті на 
позачерговій сесії рішення.» 

Відхилено  

  -373- Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка 

№430) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

У частині третій статті 18 слова «Київського 
міського голови, секретаря Київської міської 
ради» замінити словами «Київського міського 
голови та секретаря Київської міської ради». 

Відхилено  

158. Стаття 19. Пленарні засідання Київської міської -374- Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка 

№347) 

Відхилено  
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ради  Статтю 19 проекту пропоную викласти в 
такій редакції: 

«Стаття 19. Пленарні засідання Київської 
міської ради 

1. Пленарні засідання Київської міської ради 
відбуваються у будинку  Київської міської 
ради (місто Київ, вулиця Хрещатик, 36). 

2. У приміщенні, де проводяться пленарні 
засідання Київської міської ради, під час їх 
проведення, крім депутатів Київської міської 
ради та Київського міського голови, можуть 
бути присутніми голови районних у місті Києві 
рад, заступники Київського міського голови та 
керівники структурних підрозділів Київського 
магістрату, голова Київської міської державної 
адміністрації.  

3. Відкритість пленарних засідань Київської 
міської ради забезпечується шляхом доступу 
до них будь-яких осіб, крім випадків, 
передбачених законодавством. Порядок 
доступу до пленарних засідань Київської 
міської ради визначається розпорядженням 
Київського міського голови». 

  -375- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214) 

Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)  

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 19 – виключити. 

Враховано  

  -376- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

У назві та тексті статті 19 слова «пленарні 
засідання» замінити словом «сесії» у 
відповідних відмінках. 

Відхилено  

  -377- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

Статтю 19 викласти в такцій редакції 
«Стаття 19. Пленарні засідання Київської 

міської ради 

Відхилено  
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1. Пленарні засідання Київської міської ради 
відбуваються у приміщенні, визначеному 
регламентом Київської міської ради. 

2. У приміщенні, де проводяться пленарні 
засідання Київської міської ради, під час їх 
проведення, крім депутатів Київської міської 
ради та Київського міського голови, можуть 
бути присутніми голови районних у місті Києві 
рад, заступники Київського міського голови та 
керівники структурних підрозділів Київського 
магістрату, голова Київської міської державної 
адміністрації.» 

  -378- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Статтю 19 викласти в наступній редакції: 
«Стаття 19. Пленарні засідання Київської 

міської ради 
1. Пленарні засідання Київської міської ради 

відбуваються у приміщенні, визначеному 
регламентом Київської міської ради. 

Пленарні засідання Київської міської ради 
проводяться на засадах гласності та 
відкритості.  

2. У приміщенні, де проводяться пленарні 
засідання Київської міської ради, під час їх 
проведення, крім депутатів Київської міської 
ради та Київського міського голови, можуть 
бути присутніми голови районних у місті Києві 
рад, заступники Київського міського голови та 
керівники структурних підрозділів Київського 
магістрату, голова Київської міської державної 
адміністрації. Порядок доступу інших осіб до 
приміщення, де проводяться пленарні 
засідання Київської міської ради, визначається 
рішенням Київської міської ради. 

3. Київська міська рада є повноважною для 
прийняття рішень, якщо в пленарному 
засіданні бере участь більше половини 
депутатів від загального складу Київської 
міської ради.». 

Відхилено  

159. 1. Пленарні засідання Київської міської ради 
відбуваються у приміщенні, визначеному регламентом 
Київської міської ради. 

-379-  Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка 

№83) 

Частину першу статті 19 доповнити словами 
«народні депутати України, помічникеи-
консультанти народних депутатів України» 

Відхилено  

160. 2. У приміщенні, де проводяться пленарні 
засідання Київської міської ради, під час їх 
проведення, крім депутатів Київської міської ради та 

-380- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Відхилено  
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Київського міського голови, можуть бути присутніми 
голови районних у місті Києві рад, заступники 
Київського міського голови та керівники структурних 
підрозділів Київського магістрату, голова Київської 
міської державної адміністрації. Також забезпечується 
право кожного бути присутнім на пленарних 
засіданнях Київської міської ради, крім випадків, 
передбачених законодавством. 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

У статті 19 частину другу викласти у новій 
редакції такого змісту: 

«2. У приміщенні, де проводяться пленарні 
засідання Київської міської ради, під час їх 
проведення, крім депутатів Київської міської 
ради та Київського міського голови, можуть 
бути присутніми заступники Київського 
міського голови, голова Київської міської 
державної адміністрації та інші запрошені 
особи.» 

  -381- Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка 

№60) 

Частину 2 статті 19 законопроекту викласти 
в такій редакції : 

 «2. У приміщенні, де проводяться пленарні 
засідання Київської міської ради, під час їх 
проведення, крім депутатів Київської міської 
ради та Київського міського голови, можуть 
бути присутніми голови районних у місті Києві 
рад, заступники Київського міського голови та 
керівники структурних підрозділів Київського 
магістрату, голова Київської міської державної 
адміністрації. Також забезпечується право 
кожного бути присутнім  на пленарних 
засіданнях Київської міської ради, враховуючи 
місткість приміщення та інші технічні вимоги 
необхідні для розміщення людей, крім 
випадків, передбачених законодавством».  

Відхилено  

  -382- Н.д.Дубнов А.В. (Реєстр.картка 

№213) 

Частину другу статті 19 доповнити словами 
«, відповідно до порядку, встановленому 
Київською міською радою». 

Відхилено  

  -383- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка 

№398) 

Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390) 

У частині другій статті 19 слово «голова 
Київської мської державної адміністрації» 
виключити. 

Відхилено  

  -384-  Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка 

№218) 

Доповнити статтю новою частиною такого 
місту: 

«3. У випадку відсутності на пленарному 
засіданні Київської міської ради Київського 
міського голови, секретаря Київської міської 

Відхилено  
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ради, депутати Київської міської ради 
обирають головуючого на пленарному 
засіданні з числа присутніх депутатів, який 
веде засідання, підписує протокол пленарного 
засідання, прийняті на пленарному засіданні 
рішення.» 

  -385- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка 

№407) 

Статтю 19 законопроекту доповнити 
частиною третьою такого змісту: 

«3. Пленарне засідання Київської міської 
ради є правомочними за умови присутності на 
ньому не менше половини депутатів від 
загального складу депутатів Київської міської 
ради.». 

Відхилено  

  -386- Н.д.Літвінов О.М. (Реєстр.картка 

№178) 

У частині 2 статті 19 в другому реченні 
слова «також забезпечується право кожного» 
замінити на слова «кожен має право». 

Відхилено  

  -387- Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка №83) 

Частину другу викласти в такій редакції 
«2. У приміщенні, де проводяться пленарні 

засідання Київської міської ради, під час їх 
проведення, крім депутатів Київської міської 
ради та Київського міського голови, можуть 
бути присутніми голови районних у місті Києві 
рад, заступники Київського міського голови та 
керівники структурних підрозділів Київського 
магістрату, голова Київської міської державної 
адміністрації, народні депутати України та 
помічники-консультанти народного депутата 
України, а також громадяни України у порядку 
встановленим регламентом Київської міської 
ради». 

Відхилено  

161. Стаття 20. Регламент Київської міської ради -388- Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка 

№347) 

Статтю 20 проекту викласти в такій 
редакції: 

«Стаття 20. Регламент Київської міської 
ради 

 1.  Регламент   Київської    міської ради 
приймається Київською міською радою 
більшістю від її загального складу та 
встановлює порядок діяльності Київської 
міської ради, її органів, секретаріату Київської 
міської ради та його посадових осіб, депутатів 
Київської міської ради, порядок скликання 

Відхилено  
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сесій та призначення пленарних засідань 
Київської міської ради, підготовки і розгляду 
питань на пленарних засіданнях, прийняття 
Київською міською радою рішень, вимоги 
стосовно оформлення проектів актів Київської 
міської ради та супровідних документів, 
порядок формування і організації роботи 
постійних та тимчасових контрольних комісій, 
а також порядку утворення, діяльності та 
припинення депутатських фракцій і груп 
Київській міській раді. 

Якщо законами України встановлено інший 
порядок розгляду Київською міською радою 
окремих питань, зазначені питання 
розглядаються в порядку, передбаченому 
законами України». 

  -389-  Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214) 

Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 20 – виключити. 

Враховано  

  -390- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

    Статтю 20 викласти у такій редакції: 
   «Стаття 20. Регламент Київської міської 

ради 
 Регламент Київської міської ради 

приймається депутатами Київської міської 
ради більшістю від загального складу ради.» 

Відхилено  

  -391- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

Статтю 20 викласти в такцій редакції 
«Стаття 20. Регламент Київської міської 

ради 
1. Регламент Київської міської ради 

приймається депутатами Київської міської 
ради більшістю від загального складу ради та 
визначає: 

Відхилено  
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1) порядок прийняття рішень Київської 
міської ради; 

2) спосіб формування календарного 
плану сесії, порядку денного пленарного 
засідання та порядку проведення пленарних 
засідань Київської міської ради; 

3) засади утворення депутатських груп 
та фракцій Київської міської ради;  

4) організацію роботи комісій Київської 
міської ради;  

5) вимоги стосовно оформлення 
проектів актів Київської міської ради та 
супровідних документів; 

6) інші питання, визначені цим 
Законом.» 

162. 1. Регламент Київської міської ради приймається 
депутатами Київської міської ради більшістю від 
загального складу ради та визначає: 

-392- Н.д.Княжицький М.Л. 

(Реєстр.картка №116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Частину першу статті 20 законопроекту 
викласти в наступній редакції: 

«1. Регламент Київської міської ради 
відповідного скликання затверджується 
рішенням Київської міської ради у строки і 
порядку, встановлені Законом України «Про 
місцеве самоврядування». 

Зміст Регламенту Київської міської ради 
відповідає вимогам Закону України «Про 
місцеве самоврядування». Додатково 
Регламент Київської міської ради визначає: 

1) засади утворення депутатських груп та 
фракцій; 

2) організацію роботи комісій Київської 
міської ради; 

3) вимоги стосовно оформлення проектів 
актів Київської міської ради та супровідних 
документів; 

4) інші питання, визначені цим Законом.» 

Відхилено  

  -393- Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка №83) 

У абзаці першому частини першої після слів 
«Київської міської ради»додати слово 
«голосів». 

Відхилено  

  -394- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

У частині першій статті 20  слово 
«приймається» замінити на слово 
«затверджується». 

Відхилено  
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163. 1) порядок прийняття рішень Київської міської 
ради; 

   

164. 2) спосіб формування календарного плану сесії, 
порядку денного пленарного засідання та порядку 
проведення пленарних засідань Київської міської ради; 

-395- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.дв.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Пункт 2 частини 1 статті 20 викласти в 
наступній редакції: 

«2) спосіб формування календарного плану 
сесії,  порядку денного сесії та пленарного 
засідання та порядку проведення пленарних 
засідань Київської міської ради;». 

Відхилено  

  -396- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

 У пункті 2  частини першої статті 20 слово 

«спосіб» замінити словом «порядок».  

 

Відхилено  

165. 3) засади утворення депутатських груп та фракцій 
Київської міської ради; 

   

166. 4) організацію роботи комісій Київської міської 
ради; 

   

167. 5) вимоги стосовно оформлення проектів актів 
Київської міської ради та супровідних документів; 

   

168. 6) інші питання, визначені цим Законом. -397-  Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 
Пункт 6 частини першої статті 20 викласти в 

настпній редакції: 
«6) інші питання, визначені 

законодавством.» 

Відхилено  

  -398- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Доповнити частину першу статті 20 новим 
пунктом 6) наступного змісту: 

«6) порядок доступу до пленарних засідань 
Київської міської ради;» 

Відхилено  

  -399- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Доповнити частину першу новим пунктом 7 
такого змісту : 

«7) порядок роботи Колегії Київської 
міської ради;». 

Відхилено  

  -400- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Відхилено  
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Доповнити частину першу статті 20 новим 
пунктом наступного змісту: 

«інші питання, визначені цим Законом.» 

169. Стаття 21. Право внесення проектів рішень 
Київської міської ради 

-401- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214) 

Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408)  

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 21 – виключити. 

Відхилено  

  -402- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 
Доповнити законопроект новою статтею 21 

наступного змісту:  
«Стаття 21. Державні гарантії виконання 

містом Києвом столичних функцій  
1. Держава забезпечує здійснення містом 

Києвом столичних функцій шляхом:  
1) виділення окремим рядком у Державному 

бюджеті України фінансування витрат на 
здійснення містом Києвом столичних функцій. 
Нецільове використання коштів, виділених на 
виконання містом столичних функцій, не 
допускається і контролюється Київською 
міською радою;  

2) затвердження стабільних, не менш ніж на 
два роки, бюджетних показників 
взаємовідносин Державного бюджету України і 
бюджету міста Києва;  

3) надання субвенцій, виділення необхідних 
ресурсів для виконання програм, проектів та на 
інші витрати, пов'язані зі здійсненням містом 
столичних функцій;  

4) компенсації на підставі угод витрат, 
пов'язаних з використанням центральними 
органами державної влади, представництвами 
іноземних держав і міжнародних організацій та 
іншими органами, місцем розташування яких 
законодавством визначено столицю України, 
земельних ділянок, будівель, споруд, наданням 

Відхилено  
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комунальних послуг тощо;  
5) передачі в комунальну власність 

територіальної громади міста Києва майна 
підприємств, установ, організацій та інших 
об'єктів державної власності, а також часток 
(акцій, паїв), що належать державі в 
акціонерних господарських товариствах, які 
розташовані у місті Києві;  

6) надання державних гарантій на інвестиції, 
що залучаються на розвиток інфраструктури 
міста;  

7) надання органам виконавчої влади та 
органам місцевого самоврядування урядових 
телекомунікацій та каналів зв'язку, необхідних 
для здійснення столичних функцій;  

8) надання власного загальноміського 
ефірного телевізійного, а також 
загальноміського радіоканалу, каналу 
кабельного телебачення.  

2. Територіальній громаді міста Києва в 
установленому законом порядку за поданням 
Київської міської ради компенсуються витрати, 
а також збитки, завдані їй під час проведення 
заходів загальнодержавного та міжнародного 
характеру, а так само шкода, заподіяна в разі 
виникнення надзвичайних ситуацій з вини 
суб'єктів, підпорядкованих органам державної 
влади.» 

  -403- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

   Статтю 21 викласти в такій редакції 
«Стаття 21. Право внесення проектів рішень 

Київської міської ради 
1. Право вносити проекти рішень Київської 

міської ради та поправки до них мають 
депутати Київської міської ради, Київський 
міський голова (або його заступники у разі 
делегування їм таких повноважень Київським 
міським головою), районні ради.» 

Відхилено  

  -404- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Статтю 21 викласти у новій редакції 
наступного змісту: 

«Стаття 21. Право внесення проектів рішень 
Київської міської ради 

1. Право вносити проекти рішень Київської 
міської ради мають депутати Київської міської 

Відхилено  
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ради, Київський міський голова (або його 
заступники у разі делегування їм таких 
повноважень Київським міським головою в 
межах його повноважень, як голови Київського 
магістрату), районні в місті Києві ради. 

2. Виключне право внесення проектів 
рішень Київської міської ради про бюджет 
міста Києва та зміни до нього має Київський 
міський голова. Зміни до бюджету міста Києва 
можуть бути ініційовані не менше, ніж 
десятьма депутатами Київської міської ради.» 

  -405- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Викласти статтю 21 в наступній редакції: 
«Стаття 21. Право внесення проектів рішень 

Київської міської ради 
1. Право вносити проекти рішень Київської 

міської ради мають: депутат Київської міської 
ради, Київський міський голова (або його 
заступники у разі делегування їм таких 
повноважень Київським міським головою), 
районні в місті Києві ради, Голова Київської 
міської державної адміністрації. 

2. Виключне право внесення проектів 
рішень Київської міської ради про бюджет 
міста Києва та зміни до нього має Київський 
міський голова або Заступник Київського 
міського голови з питань фінансів.». 

Відхилено  

170. 1. Право вносити проекти рішень Київської міської 
ради мають депутати Київської міської ради, 
Київський міський голова (або його заступники у разі 
делегування їм таких повноважень Київським міським 
головою), районні ради. 

-406- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Частину першу статті 21 викластив такій 
редакції: 

«1. Пропозиції щодо питань на розгляд 
Київської міської ради можуть вноситися  
Київським міським головою, постійними 
комісіями, депутатами,  головою Київської 
міської державної адміністрації, районною у 
місті Києві радою, загальними зборами 
громадян.» 

Відхилено  

  -407- Н.д.Подгорна В.В. (Реєстр.картка 

№349) 

Частину першу статті 21 доповнити словами 
«на підставі рішення ради прийнятого 
відповідно до  законодавства». 

Відхилено  

  -408- Н.д.Княжицький М.Л. 

(Реєстр.картка №116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

В частині першій статті 21 законопроекту 

Враховано  
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текст в дужках виключити. 

  -409- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

В частині першій статті 21 проекту після 
слів  «…районні ради» додати слова «а також з 
ініціативи киян у порядку встановленому 
Київською міською радою (у кількості не 
менше ніж, три тисячі осіб зареєстрованих у м. 
Києві).». 

Відхилено  

171. 2. Виключне право внесення проектів рішень 
Київської міської ради про бюджет міста Києва та 
зміни до нього має Київський міський голова. 

-410- Н.д.Дубнов А.В. (Реєстр.картка 

№213) 

Частину другу статті 21 викласти в такій 
редакції: 

«2. Виключне право внесення проектів 
рішень Київської міської ради про бюджет 
міста Києва має Київський міський голова, 
зміни до нього має Київський міський голова 
та депутати Київської міської ради.» 

Відхилено  

  -411- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

 У частині другій статті 21 слова «та зміни 
до нього» виключити. 

Відхилено  

172. Стаття 22. Рішення Київської міської ради -412- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 22 – виключити. 

Враховано  

  -413- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

Статтю 22 викласти в такій редакції 
«Стаття 22. Рішення Київської міської ради 
1. Київська міська рада в межах своїх 

повноважень приймає рішення. 
2. Київський міський голова підписує 

рішення Київської міської ради протягом п’яти 
робочих днів з дня його прийняття.  

3. Рішення Київської міської ради набирає 
чинності з дня їх офіційного оприлюднення, 

Відхилено  
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якщо органом чи посадовою особою не 
встановлено пізніший строк введення цих актів 
у дію. 

4. Рішення Київської міської ради може бути 
зупинено Київським міським головою 
протягом строку, визначеного частиною 1 цієї 
статті і внесено на повторний розгляд із 
обґрунтуванням зауважень. Київська міська 
рада зобов’язана у двотижневий строк 
повторно розглянути таке рішення із 
урахуванням зауважень. Якщо Київська міська 
рада відхилила зауваження Київського 
міського голови і підтвердила попереднє 
рішення, воно набирає чинності. 

5. У разі якщо Київський міський голова 
протягом встановленого цим Законом строку 
не підписав рішення Київської міської ради, 
воно підписується секретарем Київської 
міської ради та офіційно оприлюднюється 
секретаріатом Київської міської ради». 

  -414- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Статтю 22 викласти у новій редакції 
наступного змісту: 

«Стаття 22. Рішення Київської міської ради 
1. Київська міська рада в межах своїх 

повноважень приймає рішення.  
2. Секретаріат Київської міської ради надає 

рішення Київської міської ради на розгляд 
Київському міському голові протягом двох 
днів з дня його прийняття. 

3. Київський міський голова, протягом п'яти 
днів з дня його прийняття, підписує рішення 
Київської міської ради або приймає рішення 
про його зупинення із наступним внесенням на 
повторний розгляд Київської міської ради з 
обгрунтуванням зауважень. 

4. Київська міська рада зобов’язана у 
двотижневий строк повторно розглянути 
рішення.  Якщо Київська міська рада відхилила 
зауваження Київського міського голови і 
підтвердила попереднє рішення двома 
третинами депутатів від загального складу 
Київської міської ради, воно набирає чинності 
в порядку, встановленому законом. 

5. У разі якщо Київський міський голова 
протягом встановленого цим Законом строку 
не підписав рішення Київської міської ради та 

Відхилено  
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не прийняв рішення про його зупинення, воно 
підписується секретарем Київської міської 
ради протягом п'яти днів з дня закінчення 
строку для підписання рішення Київським 
міським головою.  

6. Рішення Київської міської ради 
набирають чинності з дня їх офіційного 
оприлюднення, у порядку, визначеному 
законом. Офіційне оприлюднення рішень 
здійснюється секретаріатом Київської міської 
ради, крім випадків, визначених цим Законом. 

7. Рішення про ліквідацію району у місті 
Києві приймається не менше ніж двома 
третинами від загального складу депутатів 
Київської міської ради.» 

  -415- Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка  

№220) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Статтю 22 викласьтит в новій редакції: 
«Стаття 22. Рішення Київської міської ради 
1. Київська міська рада в межах свої-х 

повноважень приймає рішення. 
2. Секретаріат Київської міської ради 

реєструє рішення в канцелярії міста Києва та 
надає рішення Київської міської ради на 
розгляд Київському міському голові протягом 
двох днів з дня його прийняття. 

3. Київський міський голова, протягом п`яти 
днів з дня його прийняття, підписуєрішення 
Київської міської ради або приймає рішення 
про його зупинення із наступним внесенням на 
повторний розгляд Київсьої міської ради з 
обгрунтуванням зауважень 

4.Київська міська рада зобов`язана у 
двотижнений строк  повторно розглянути 
рішення. Якщо Київська міська рада відхилила 
зауваження Київського міського голови і 
підтвердила попереднє рішення двома 
третинами депутатів від загального складу 
Київської міської ради, воно набирає чинності 
в  порядку. Встановленому законом. 

5. У разі, якщо Київський міський голова 
протягом встановленого цим Заоеном строку  
не підписав рішення Київської міської ради та 
не прийняв рішення про його зупинення. Воно 
підписується секретарем Київської міської 
ради протягом п`яти днів з дня закінчення 
строку для підписання рішення Київським 
міським головою 

6. Рішення Київської міської радинабірають 

Відхилено  
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чинності з дня їх офіційного оприлюднення, у 
порядку . визначеному законом. Офіційне 
оприлюднення рішень здійснюється 
секретаріатом Київської міської ради, крім 
випадків, визначених Законом. 

7. Рішення про ліквідацію району у місті 
Києві приймається не менше ніж двома 
третинами від загального складу депутатів 
Київської міської ради. 

8. Київська міська рада затверджує 
положення про порядок відчуження та 
передачу у користування майна територіальної 
громади міста Києва на конкурсних засадах.» 

  -416- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Викласти статтю 22 в наступній редакції: 
«Стаття 22. Рішення Київської міської ради 
1. Київська міська рада в межах своїх 

повноважень приймає нормативні та інші акти 
у формі рішень. 

2. Київський міський голова підписує 
рішення Київської міської ради протягом п’яти 
днів з дня його прийняття або зупиняє це 
рішення в порядку передбаченому цією 
статтею.  

3. Рішення Київської міської ради 
нормативно-правового характеру набирає 
чинності з дня його  офіційного оприлюднення, 
якщо інший строк не встановлено цим 
рішенням.  

4. Рішення Київської міської ради у 
п’ятиденний строк з моменту його прийняття 
може бути зупинено Київським міським 
головою і внесено на повторний розгляд 
відповідної ради із обґрунтуванням зауважень. 
Рада зобов’язана у двотижневий строк 
повторно розглянути рішення. Якщо рада 
відхилила зауваження Київського міського 
голови і підтвердила попереднє рішення двома 
третинами депутатів від загального складу 
ради, воно набирає чинності. 

Якщо Київська міська рада у встановлений 
строк не відхилила зауваження Київського 
міського голови або повторно не розглянула 
рішення, то таке рішення вважається не 
прийнятим.   

5. У разі якщо Київський міський голова 
протягом встановленого цим Законом строку 
не підписав рішення Київської міської ради, 
воно підписується секретарем Київської 

Відхилено  
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міської ради та, у випадку якщо це рішення 
нормативно-правового характеру, офіційно 
оприлюднюється секретаріатом Київської 
міської ради.». 

  -417- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

Доповнити законопроект новою статтею 22 і 
викласти в такій редакції:  

«Стаття 22. Додаткові права Київської 
міської ради та Адміністрації міста Києва, 
пов'язані зі здійсненням містом Києвом 
столичних функцій  

1. У зв'язку зі здійсненням містом Києвом 
функцій столиці України Київська міська рада 
та виконавчий орган Київської міської ради 
мають право:  

1) придбавати у власність жилі і нежилі 
приміщення, адміністративні, виробничі та 
інші об'єкти, що належать до інших форм 
власності, якщо вони необхідні для здійснення 
містом столичних функцій;  

2) встановлювати порядок утримання та 
експлуатації об'єктів, розташованих у місті, та 
прилеглої до них території; 

3) встановлювати умови і розміри 
компенсаційних виплат відповідних органів, 
організацій і громадян, що не входять до 
складу територіальної громади міста, на 
покриття витрат, пов'язаних з використанням 
міської інфраструктури;  

3) здійснювати управління об'єктами 
державної власності, перелік яких визначається 
Кабінетом Міністрів України, а також частками 
(акціями, паями) акціонерних товариств, 
розташованих у місті Києві, які передаються до 
сфери управління Адміністрації міста Києва у 
встановленому порядку;  

5) виступати гарантом вітчизняних та 
іноземних інвестицій і кредитів, що надаються 
підприємствам, майно яких перебуває в 
комунальній власності або передано до сфери 
управління Адміністрації міста Києва;  

6) здійснювати облік і контроль за 
використанням не житлового фонду 
державними органами, підприємствами, 
установами та організаціями, які засновані на 
державній власності, розташованими у місті, 
брати участь у вирішенні питань оренди 
нежилих приміщень, що належать державним 
підприємствам, установам та організаціям, в 

Відхилено  
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порядку, визначеному Фондом державного 
майна України;  

7) брати участь в укладанні міжнародних 
договорів, що стосуються міста;  

8) затверджувати проекти будівництва об'єктів 
розрахунковою кошторисною вартістю понад 5 
млн. гривень, реалізація яких на території міста 
Києва на замовлення Адміністрації міста Києва та 
районних виконавчих органів здійснюватиметься 
із залученням коштів державного та місцевих 
бюджетів;  

9) припиняти право користування 
земельними ділянками та іншими природними 
ресурсами у випадках, передбачених чинним 
законодавством України;  

10) приймати рішення про звільнення 
самовільно зайнятих земельних ділянок та 
знесення самовільно збудованих будівель та 
споруд без відшкодування витрат, здійснених 
за час незаконного користування;  

11) встановлювати, за поданням відповідних 
центральних органів виконавчої влади, більш 
високі нормативи екологічної безпеки та плати 
за забруднення навколишнього природного 
середовища в місті, враховуючи підвищені 
вимоги до охорони довкілля столиці;  

12) користуватися у встановленому порядку 
банками даних центральних органів, 
використовувати державні, в тому числі 
урядові, системи зв'язку і комунікації, якщо це 
необхідно для виконання столичних функцій;  

13) визначати порядок організації та 
проведення недержавних масових громадських 
заходів політичного, релігійного, культурно-
просвітницького, спортивного, видовищного та 
іншого характеру;  

14) координувати діяльність підприємств всіх 
форм власності щодо енергопостачання 
споживачів з метою забезпечення надійного 
функціонування систем життєзабезпечення міста; 

15) визначати особливості паркування 
транспортних засобів на території міста Києва, 
встановлювати порядок тимчасового 
затримання транспортного засобу шляхом 
блокування або доставляння його для 
зберігання на спеціальний майданчик чи 
стоянку (якщо розміщення затриманого 
транспортного засобу суттєво перешкоджає 
дорожньому руху), в тому числі за допомогою 
спеціального автомобіля – евакуатора, у 
випадку вчинення водієм або власником 
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транспортного засобу порушення правил 
зупинки і стоянки, паркування на території 
міста Києва; 

16) організовувати перевезення пасажирів та 
їх багажу на таксі в межах території міста 
Києва або пунктом відправлення яких є місто 
Київ; 

17) здійснювати видачу ліцензій на 
господарську діяльність з надання послуг з 
внутрішніх перевезень пасажирів на таксі та 
ліцензійної картки на таксі; 

18) погоджувати паспорти приміських та 
міжміських автобусних маршрутів регулярних 
перевезень, в тому числі спеціальних, пунктом 
призначення яких є столиця України – місто 
Київ в частині схеми і характеристики 
маршруту та розкладу руху; 

19) встановлювати тарифи (вартість) на 
перевезення пасажирів в поїздах міського 
сполучення; 

20) з урахуванням особливостей здійснення 
містом Києвом столичних функцій 
встановлювати правила благоустрою, 
торговельного, побутового, транспортного, 
житлово-комунального та іншого соціально-
культурного обслуговування, визначати 
особливості землекористування та 
використання інших природних ресурсів, 
забудови міста Києва; 

21) затверджувати порядки формування 
тарифів, які встановлюються виконавчим 
органом Київської міської ради (Київською 
міською державною адміністрацією), 
розробляти та впроваджувати методики 
розрахунку вартості медичних послуг для 
комунальних закладів охорони здоров’я;  

22) участі представників у засіданнях 
державних колегіальних органів у сферах 
енергетики та комунальних послуг з правом 
дорадчого голосу при розгляді питань, що 
стосуються столиці України – міста Києва; 

23) проводити на території міста Києва 
експеримент з впровадження обов’язкового 
соціального медичного страхування з метою 
відпрацювання моделі загальнообов’язкового 
державного медичного страхування; 

24) запроваджувати на території міста Києва 
систему відшкодування витрат (реімбурсації) 
на медикаментозне забезпечення населення 
життєво важливими препаратами; 

25) забезпечувати ветеринарно-санітарний 
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контроль на території міста Києва через 
уповноважених лікарів ветеринарної медицини 
за здоров'ям тварин, безпечністю та якістю всіх 
харчових продуктів, неїстівних продуктів 
тваринного походження, кормів та інших 
товарів, охорони території міста від занесення 
збудників особливо небезпечних хвороб, у 
тому числі спільних для людей і тварин, з 
інших територій або карантинних зон; 

26) встановлювати правила забезпечення 
санітарно-епідемічного благополуччя 
населення; 

27) здійснювати комплексну державну 
експертизу інвестиційних програм та проектів 
будівництва для розміщення на території міста 
Києва об'єктів, що будуватимуться, незалежно 
від підпорядкування і форм власності 
замовників (інвесторів), обсягів і джерел 
фінансування; 

28) залучати кошти інвесторів 
(забудовників) в порядку пайової участі у 
створенні соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури міста за 
нормативами, затвердженими Київською 
міською радою, з метою поліпшення 
фінансового забезпечення комплексної 
забудови міста, приймати рішення щодо 
звільнення від сплати пайової участі у 
створенні соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури міста; 

29) виконувати функції архітектурно-
будівельного контролю, приймити в 
експлуатацію закінчених будівництвом 
об’єктів, отримувати повідомлення про 
початок виконання будівельних робіт, 
здійснювати видачу чи реєстрацію документів, 
що дають право на  виконання підготовчих 
чи/та будівельних робіт щодо об’єктів, 
розташованих на території міста Києва; 

30) здійснювати державний контроль за 
діяльністю забудовників, пов’язаною із 
залученням коштів фізичних та юридичних осіб; 

31) організовувати роботи, пов’язаної із 
завершенням будівництва багатоквартирних 
житлових будинків, що споруджувалися із 
залученням коштів фізичних осіб, у разі 
неспроможності забудовників продовжувати 
таке будівництво; 

32) присвоювати будівельної, поштової 
адреси об’єктам нерухомого майна на території 
міста Києва, визначати порядок присвоєння 
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такої адреси; 
33) визначати порядок переведення жилих 

будинків і жилих приміщень у нежилі в місті 
Києві; 

34) визначати порядок переобладнання чи/та 
перепланування жилих будинків і жилих 
приміщень у місті Києві; 

35) в межах території міста Києва вводити 
додаткові обмеження щодо місць та часу 
продажу пива (крім безалкогольного), 
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин 
столових та тютюнових виробів; 

36) приймати рішення щодо визначення 
кількості ліцензій на право роздрібної торгівлі 
алкогольними напоями та тютюновими 
виробами на території міста Києва; 

37) видавати ліцензії на право роздрібної 
торгівлі алкогольними напоями і тютюновими 
виробами на території міста Києва; 

38) затверджує порядок розміщення 
тимчасових споруд торговельного, побутового, 
соціально-культурного чи іншого призначення 
для здійснення підприємницької діяльності, 
засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної 
мережі, майданчиків для харчування біля 
стаціонарних закладів ресторанного господарства 
на території міста Києва; 

39) затверджувати порядок залучення 
інвестицій для будівництва, реконструкції, 
реставрації тощо об'єктів комунальної 
власності територіальної громади міста Києва 
та інженерно-транспортної інфраструктури; 

40) встановлювати порядок передачі 
(надання) земельних ділянок у користування 
або у власність із земель комунальної власності 
та державної власності в місті Києві; 

41) здійснювати функції органу реєстрації 
прав при реєстрації прав на земельні ділянки та 
державного кадастрового реєстратора при 
веденні Державного земельного кадастру в 
місті Києві; 

42) встановлювати порядок обліку об'єктів 
нерухомого майна незалежно від форм 
власності. 

2. У місті Києві забезпечення виконання 
функцій державного реєстратора прав на 
нерухоме майно при реєстрації речових прав на 
земельні ділянки відповідно до Закону України 
«Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» здійснюється 
структурним підрозділом Адміністрації міста 
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Києва, на який покладено забезпечення 
реалізації повноважень у галузі земельних 
відносин, крім випадку, коли державним 
реєстратором є нотаріус як спеціальний суб'єкт 
реєстрації прав. 

Посадові особи структурного підрозділу 
виконавчого органу Адміністрації міста Києва, 
які в обсязі повноважень, встановлених 
Законом України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», виконують функції державного 
реєстратора при реєстрації прав на земельні 
ділянки, є одночасно державними 
реєстраторами. 

Державна реєстрація земельних ділянок у 
межах міста Києва здійснюється посадовими 
особами структурного підрозділу Адміністрації 
міста Києва, які є Державним кадастровими 
реєстраторами. 

3. У місті Києві забезпечення виконання 
функцій державного кадастрового реєстратора 
при веденні Державного земельного кадастру в 
місті Києві здійснюється структурним 
підрозділом Адміністрації міста Києва, на який 
покладено забезпечення реалізації 
повноважень у галузі земельних відносин 

Посадові особи структурного підрозділу 
Адміністрації міста Києва на яких покладено 
внесення відомостей до Державного земельного 
кадастру і надання таких відомостей при веденні 
Державного земельного кадастру в місті Києві є 
одночасно державними кадастровими 
реєстраторами, які виконують свої повноваження 
відповідно до Закону України «Про Державний 
земельний кадастр». 

4. При веденні Державного земельного 
кадастру у місті Києві відомості з Державного 
земельного кадастру надаються державним 
кадастровим реєстратором структурного 
підрозділу Адміністрації міста Києва, на який 
покладено забезпечення реалізації 
повноважень у галузі земельних відносин.». 

173. 1. Київська міська рада в межах своїх повноважень 
приймає рішення. 

-418-  Н.д.Княжицький М.Л. 

(Реєстр.картка №116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Частину першу статті 22 законопроекту 
викласти в новій редакції, а саме: 

«1. Київська міська рада в межах своїх 
повноважень приймає нормативні та інші акти 
у формі рішень в порядку, встановленому 

Відхилено  
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Законом України «Про місцеве 
самоврядування»». 

  -419- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка 

№407) 

Частину першу статті 22 законопроекту 
після слів «приймає рішення» доповнити 
словами «більшістю від загального складу 
депутатів ради». 

Відхилено  

     

174. 2. Київський міський голова підписує рішення 
Київської міської ради протягом трьох робочих днів з 
дня його прийняття. 

-420-  Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка 

№60) 

Частину 2 статті 22 законопроекту викласти 
в такій редакції: 

«2. Київський міський голова підписує 
рішення Київської міської ради протягом п’яти 
робочих днів з дня його прийняття.» 

Відхилено  

  -421- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка 

№398) 

Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390) 

У частині другій статті 22 слово «трьох» 
замінити словом «п’яти». 

Відхилено  

  -422- Н.д.Літвінов О.М. (Реєстр.картка 

№178) 

Пропонується в частині другій статті 22 
слово «трьох» замінити на слово «семи».  

Відхилено  

175. 3. Рішення Київської міської ради набирає чинності 
з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи 
посадовою особою не встановлено пізніший строк 
введення цих актів у дію. 

-423- Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка 

№347) 

Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60) 

Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37) 

Частину третю статті 22 законопроекту 
викласти в такій редакції: 

«3. Рішення Київської міської ради набирає 
чинності з дня їх офіційного оприлюднення, 
якщо радою не встановлено пізніший строк 
введення цих актів у дію».    

Відхилено  

  -424- Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка 

№227) 

У частині третій статті 22 слова «органом чи 
посадовою особою» замінити на слово «нею». 

Відхилено  

  -425- Н.д.Княжицький М.Л. 

(Реєстр.картка №116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Частину третю статті 22 виключити. 

Враховано  
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  -426- Н.д.Літвінов О.М. (Реєстр.картка 

№178) 

Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408) 

З частини третьої статті 22 слова «чи 
посадовою особою» виключити. 

Враховано  

  -427- Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка 

№430) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

У частині третій статті 22 слова «органом чи 
посадовою особою» замінити словом «радою». 

Відхилено  

176. 4. Рішення Київської міської ради у п’ятиденний 
строк з моменту його прийняття може бути зупинено 
Київським міським головою і внесено на повторний 
розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень. 
Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно 
розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження 
Київського міського голови і підтвердила попереднє 
рішення двома третинами депутатів від загального 
складу ради, воно набирає чинності. 

-428- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

У частині 4 статті 22 після слів «Рішення 
Київської міської ради» слова «у п’ятиденний 
строк з моменту» замінити словами «у 
триденний строк з дня». 

Відхилено  

  -429- Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка 

№15) 

 У частині 4 статті 22 проєкту Закону слова 
«п'ятиденний» замінити словами «триденний». 

Відхилено  

  -430- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

В частині четвертій статті 22 проекту слова 
«п’ятиденний строк з моменту його 
прийняття» замінити на слова «строк 
визначений частиною другою цієї статті». 

Відхилено  

177. 5. У разі якщо Київський міський голова протягом 
встановленого цим Законом строку не підписав 
рішення Київської міської ради, воно підписується 
секретарем Київської міської ради та офіційно 
оприлюднюється секретаріатом Київської міської 
ради. 

-431- Н.д.Подгорна В.В. (Реєстр.картка 

№349) 

Частину 5 статті 22 виключити 

Враховано  

  -432- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

У частині 5 статті 22 після слів «протягом 
встановленого цим Законом строку не підписав» 
доповнити словами «або не зупинив». 

Відхилено  
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178. Стаття 23. Депутат Київської міської ради -433- Н.д.Брагар Є.В. (Реєстр.картка 

№299) 

  Пропонується статтю 23 викласти в такій 
редакції: 

 «Стаття 23. Депутат Київської міської ради 
1. Депутат Київської міської ради 

зобов'язаний: 
1) додержуватися Конституції та законів 

України, актів Президента України, Кабінету 
Міністрів України, регламенту ради та інших 
нормативно-правових актів, що визначають 
порядок діяльності ради та її органів; 

2) Депутат Київської міської ради повинен 
працювати у одній із постійних комісій 
Київської міської ради та інших її органів, до 
складу яких він входить, всебічно сприяти 
виконанню їх рішень; 

3). Депутат Київської міської ради 
користується правом ухвального голосу з усіх 
питань, що розглядаються на засіданнях ради 
та її органів, до складу яких він входить. 
Депутат Київської міської ради набуває права 
ухвального голосу з моменту визнання його 
повноважень. 

4) Кожний депутат Київської міської ради у 
раді та її органах, до складу яких він входить, 
має один голос. Депутат Київської міської 
ради, який не входить до складу відповідного 
органу ради, може брати участь у його роботі з 
правом дорадчого голосу. 

2. Депутат Київської міської ради має право: 
1) обирати і бути обраним до органів 

відповідної ради; 
2) офіційно представляти виборців у 

відповідній раді та її органах; 
3) пропонувати питання для розгляду їх 

радою та її органами; 
4) вносити пропозиції і зауваження до порядку 

денного засідань ради та її органів, порядку 
розгляду обговорюваних питань та їх суті; 

5) вносити на розгляд ради та її органів 
пропозиції з питань, пов'язаних з його 
депутатською діяльністю; 

6) вносити на розгляд ради та її органів 
проекти рішень з питань, що належать до їх 
відання, поправки до них; 

7) висловлюватися щодо персонального 
складу утворюваних радою органів і 
кандидатур посадових осіб, які обираються, 

Відхилено  
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призначаються або затверджуються радою; 
8) порушувати питання про недовіру міському 

голові, розпуск органів, утворених радою; 
9) брати участь у дебатах, звертатися із 

запитами, ставити запитання доповідачам, 
співдоповідачам, головуючому на засіданні; 

10) вносити пропозиції про заслуховування 
на пленарному засіданні ради звіту чи 
інформації будь-якого органу або посадової 
особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а 
також з питань, що віднесені до компетенції 
ради, інших органів і посадових осіб, які діють 
на її території; 

11) порушувати в раді та її органах питання 
про необхідність перевірки роботи підзвітних 
та підконтрольних раді органів, підприємств, 
установ, організацій; 

12) виступати з обґрунтуванням своїх 
пропозицій та з мотивів голосування, давати 
довідки; 

13) ознайомлюватися з текстами виступів у 
стенограмах чи протоколах засідань ради та її 
органів до їх опублікування; 

14) оголошувати на засіданнях ради та її 
органів тексти звернень, заяв, пропозицій 
громадян або їх об'єднань, якщо вони мають 
суспільне значення; 

15) об'єднуватися з іншими депутатами 
місцевої ради в депутатські групи, фракції, які 
діють відповідно до регламенту ради. 

3. Депутат Київської міської ради може мати 
помічників–консультантів, статус яких 
визначається окремим положенням, що 
затверджується Київською міською радою. 

4. Київська міська рада приймає рішення 
про дострокове припинення повноважень 
депутата Київської міської ради за умови його 
відсутності протягом шести місяців більш ніж 
на половині пленарних засідань Київської 
міської ради. 

5. Повноваження депутата Київської міської 
ради припиняються також в порядку та з 
підстав передбачених Законом України «Про 
статус депутатів місцевих рад». 

  -434- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка 

№410) 

Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214) 

Враховано  
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Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381) 

Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка №83 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 23– виключити. 

  -435- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

Статтю 23 викласти в такій редакції 
«Стаття 23. Депутат Київської міської ради 
1. Повноваження депутата Київської 

міської ради визначаються Законом України 
«Про статус депутатів місцевих рад». 

2. На депутатів Київської міської ради 
поширюються дія Закону України «Про 
запобігання корупції». 

Відхилено  

  -436- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Статтю 23 викласти у новій редакції 
наступного змісту: 

«Стаття 23. Депутат Київської міської ради 
1. Депутат Київської міської ради бере участь 

у роботі Київської міської ради на постійній 
основі та є посадовою особою органу місцевого 
самоврядування – Київської міської ради.  

2. Депутат Київської міської ради входить 
до складу однієї із постійних комісій Київської 
міської ради. 

3. Депутат Київської міської ради може мати 
помічників–консультантів, статус яких 
визначається окремим положенням, що 
затверджується Київською міською радою. 

4. Київська міська рада приймає рішення 
про дострокове припинення повноважень 
депутата Київської міської ради за умови його 
відсутності на більше ніж половині пленарних 
засідань Київської міської ради протягом 
дванадцяти місяців. 

5. Повноваження депутата Київської міської 
ради припиняються також в порядку та з 
підстав передбачених Законом України «Про 

Відхилено  
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статус депутатів місцевих рад». 

  -437- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Статтю 23 викласти в новій редакції: 
«Стаття 23. Депутат Київської міської ради 
1. Депутат Київської міської ради входить 

до складу однієї із постійних комісій Київської 
міської ради. 

2. Депутат Київської міської ради може мати 
помічників–консультантів, статус яких 
визначається окремим положенням, що 
затверджується Київською міською радою. 

3. Повноваження депутата Київської міської 
ради припиняються також в порядку та з підстав 
передбачених Законом України «Про статус 
депутатів місцевих рад» та цим Законом. 

Відхилено  

179. 1. Депутат Київської міської ради бере участь у 
роботі Київської міської ради на постійній основі та є 
посадовою особою органу місцевого самоврядування – 
Київської міської ради. 

-438- Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка 

№60) 

Частину першу статті 23 законопроекту 
викласти в такій редакції: 

 «1. Депутат Київської міської ради на 
основі колективного і вільного обговорення 
розглядає і вирішує питання, віднесені до 
відання Київської міської ради та є посадовою 
особою органу місцевого самоврядування – 
Київської міської ради.». 

Відхилено  

  -439- Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка 

№227) 

Частину першу статті 23 доповнити новим 
реченням такого змісту: 

«Положення про порядок фінансового 
забезпечення діяльності Київської міської ради 
затверджується Магістратом за погодженням з 
Кабінетом Міністрів України». 

Відхилено  

  -440- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка 

№398) 

Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390) 

Частину першу статті 23 виключити. 

Враховано  

  -441- Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка 

№355) 

Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356) 

Частину першу статті 23 законопроекту 
викласти в редакції: 

«Правовий статус депутата Київської 
міської регулюється Законом України «Про 
статус депутатів місцевих рад».». 

Відхилено  

  -442- Н.д.Подгорна В.В. (Реєстр.картка Відхилено  
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№349) 

Частину першу статті 23 викласти в такій 
редакції: 

 «1. Депутат Київської міської ради здійснює 
свої повноваження, не пориваючи з 
виробничою або службовою діяльністю.» 

  -443-   Н.д.Княжицький М.Л. 

(Реєстр.картка №116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Частину першу статті 23 викласти в такій 
редакції: 

«1. Депутат Київської міської ради бере 
участь у роботі Київської міської ради.» 

Відхилено  

  -444-  Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка 

№407) 

Частину першу статті 23 доповнити новим 
абзацом такого змісту: 

«Депутатам Київської міської ради 
забороняється займатися іншою оплачуваною 
(крім викладацької, наукової і творчої 
діяльності, медичної практики, інструкторської 
та суддівської практики із спорту, а також 
діяльності помічника-консультанта народного 
депутата України).». 

Відхилено  

  -445- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

 Частину 1 статті 23 викласти у такій 
редакції: 

 «1. Депутат Київської міської ради бере 
участь у роботі Київської міської ради на 
сесійній основі та є представником інтересів 
територіальної громади, виборців свого 
виборчого округу.» 

Відхилено  

180. 2. Депутат Київської міської ради повинен 
працювати у одній із постійних комісій Київської 
міської ради. 

-446-  Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка 

№60) 

Частину другу статті 23 законопроекту 
викласти в такій редакції: 

«2. Депутат Київської міської ради повинен 
входити до складу однієї з постійних комісій, 
що утворюються  Київською міською радою». 

Відхилено 

 

 

  -447- Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка 

№355) 

Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356) 

Частину другу статті 23 законопроекту 
виключити. 

Враховано  
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  -448- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

Частину 2 статті 23 викласти у такій 
редакції: 

«2. Депутат Київської міської ради 
зобов’язаний брати участь у роботі сесій 
Київської міської ради, засідань постійної та 
інших комісій Київської міської ради, до 
складу яких його обрано.» 

Відхилено  

  -449-  Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

Частину 2 статті 23 доповнити новим 
абзацом такого змісту: 

«Київська міська рада може своїм рішенням 
встановити умови виплати компенсацій 
депутатам за витрачений час на роботу в 
комітетах та сесіях ради. Коефіцієнти 
компенсацій встановлюються Київською 
міською радою з урахуванням бюджету та 
рівня зайнятості.» 

Відхилено  

  -450- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

В частині другій статті 23 проекту після слів 
«у одній із постійних комісій Київської міської 
ради» додати слова «та щоквартально звітувати 
перед виборцями.». 

Відхилено  

181. 3. Депутат Київської міської ради може мати 
помічників–консультантів, статус яких визначається 
окремим положенням, що затверджується Київською 
міською радою. 

-451- Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка 

№355) 

Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356) 

Частину третю статті 23 законопроекту 
виключити. 

Враховано  

  -452- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

 В частині третій статті 23 проекту після слів 
«Депутат Київської міської ради» додати слова 
«та районної ради». 

Відхилено  

182. 4. Київська міська рада приймає рішення про 
дострокове припинення повноважень депутата 
Київської міської ради за умови його відсутності 
протягом шести місяців більш ніж на половині 
пленарних засідань Київської міської ради. 

-453- Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка 

№227) 

У частині четвертій статті 23 після слів 
«шести місяців» доповнити словами «без 
поважних причин» 

Відхилено  

  -454- Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка 

№355) 

Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356) 

Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка 

Враховано  
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№116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Частину четверту статті 23 проекту виключити. 

  -455- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

 Частину 4 статті 23 викласти у такій 
редакції: 

«4. Київська міська рада приймає рішення 
про дострокове припинення повноважень 
депутата Київської міської ради відповідно до 
підстав, що закріплені у Законі України «Про 
статус депутатів місцевих рад.». 

Відхилено  

  -456- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Частину 4 статті 23 викласти в наступній 
редакції: 

«4. Київська міська рада приймає рішення 
про дострокове припинення повноважень 
депутата Київської міської ради за умови його 
відсутності без поважних причин (за станом 
здоров’я; у випадку відрядження) протягом 
шести місяців більш ніж на третині пленарних 
засідань Київської міської ради.». 

Відхилено  

183. 5. Повноваження депутата Київської міської ради 
припиняються також в порядку та з підстав 
передбачених Законом України «Про статус депутатів 
місцевих рад». 

-457- Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка 

№355)Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка 

№356) 

Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408) 

Частину п’яту статті 23 законопроекту 
виключити. 

Враховано  

  -458- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

    У частині третій статті 23 виключити 

слово «також». 

 

Відхилено  

184. Стаття 24. Вимоги щодо несумісності до депутатів 
Київської міської ради 

-459- Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка 

№347) 

Статтю 24 проекту пропоную викласти в 
такій редакції: 

«Стаття 24. Вимоги щодо несумісності до 
депутатів Київської міської ради 

1. На депутатів Київської міської ради 
поширюються вимоги щодо несумісності, 
встановлені статтею 7 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад», а також 
обмеження, встановлені Законом України «Про 
запобігання корупції». 

Відхилено  
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  -460- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка 

№410) 

Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211 

Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214) 

Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381) 

Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка №83)   

Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355) 

Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356) 

Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка 

№116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка №223) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 24 законопроекту виключити. 

Враховано  

  -461- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Статтю 24 викласти у наступній редакції: 
«Стаття 24. Вимоги щодо несумісності до 

депутатів Київської міської ради 
  1.  Депутат Київської міської ради, обраний 

секретарем Київської міської ради, головою 
постійної комісії з питань бюджету, головою 
постійної комісії з питань містобудування і 
землекористування, працює на постійній 
основі і не може суміщати свою службову 
діяльність з іншою роботою, у тому числі на 
громадських засадах (за винятком 
викладацької, наукової та творчої у 
позаробочий час), займатися підприємницькою 
діяльністю, одержувати від цього прибуток. 
Київська міська рада може визначати своїм 
рішенням інші постійні комісії, голова яких 
також працює на постійній основі без права 
суміщати свою службову діяльність з іншою 
роботою чи діяльністю.. 

  2.  Депутат Київської міської ради не може 
мати іншого представницького мандата, 
одночасно бути на державній службі, бути 
посадовою особою місцевого самоврядування, 

Відхилено  
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входити до органів управління комунальних 
підприємств, господарських товариств, що 
перебувають під контролем територіальної 
громади міста Києва (крім наглядових рад). 

  3.  Депутат Київської міської ради не може 
прямо або опосередковано особисто або через 
члена сім’ї  володіти істотною участю, входити 
до органів управління юридичних осіб (крім 
наглядових рад комунальних підприємств або 
господарських товариств, що перебувають під 
контролем територіальної громади міста 
Києва), які: 

а) беруть участь у закупівлі товарів, робіт 
послуг, замовником (покупцем) яких є 
Київська міська рада, районна у місті Києві 
рада, їх виконавчі органи, їх структурні 
підрозділи або створені ними комунальні 
підприємства; 

 б) є орендарями земельних ділянок, 
розташованих в межах міста Києва, наданих 
для будівництва (реконструкції) 
багатоквартирних житлових будинків, інших 
об’єктів нерухомого майна, призначених для 
використання у підприємницькій діяльності, 
або є підрядниками з будівництва таких 
будинків або об’єктів.  

4. Депутат Київської міської ради, призначений 
(обраний) на посаду, що є несумісною з 
депутатським мандатом, і повноваження якого не 
припинено в установленому законом порядку, 
допускається до виконання обов'язків за такою 
посадою не раніше дня подання ним до Київської 
міської ради заяви про складення повноважень 
депутата. 

5. Київська міська рада приймає рішення про 
дострокове припинення повноважень депутата 
Київської міської ради, якщо за умови: 

а)  його (її) відсутності без поважної 
причини протягом дванадцяти місяців більш 
ніж на половині пленарних засідань Київської 
міської ради та/або 

б) порушення депутатом Київської міської 
ради обмежень, передбачених частиною 
третьою цієї статті та не усунення порушення 
протягом 30 днів з дати їх виникнення. 

6. На час сесії чи засідання постійної комісії 
Київської міської ради, а також для здійснення 
депутатських повноважень в інших передбачених 
законом випадках депутат Київської міської ради 
звільняється від виконання виробничих або 
службових обов’язків. 
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7. Депутату Київської міської ради за 
рахунок коштів бюджету міста Києва 
відшкодовуються витрати, понесені під час 
здійснення депутатських повноважень, і 
виплачується компенсація за здійснення 
депутатських повноважень під час сесії, 
засідання постійної комісії, участі у тимчасовій 
контрольній комісії, створеній рішенням 
Київської міської ради, участі у робочій групі, 
створеній рішенням постійної комісії Київської 
міської ради. Депутату Київської міської ради 
виплачується додаткова компенсація за 
здійснення функцій голови чи секретаря 
постійної комісії Київської міської ради. 

8. Розмір компенсації, граничний розмір 
відшкодування витрат і порядок здійснення 
цих виплат визначаються рішенням Київської 
міської ради про затвердження бюджету міста 
Києва на відповідний рік”. 

  -462-  Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка 

№218) 

Назву статті 24 викласти у новій редакції: 
«Стаття 24. Вимоги щодо несумісності до 

депутатів Київської міської ради та порядок 
припинення повноважень». 

Відхилено  

185. 1. На депутатів Київської міської ради 
поширюються обмеження, встановлені Законом 
України «Про запобігання корупції». 

-463-  Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка 

№218) 

Статтю 24 викласти в новій редакції такого 
змісту: 

«Стаття 24. Вимоги щодо несумісності до 
депутатів Київської міської ради 

1. Депутат Київської міської ради, обраний 
секретарем Київської міської ради, головою 
постійної комісії з питань бюджету, працює на 
постійній основі і не може суміщати свою 
діяльність з іншою оплачуваною роботою (за 
винятком викладацької, наукової та творчої), 
займатися підприємницькою діяльністю. 
Київська міська рада може визначати своїм 
рішенням інші постійні комісії, голова яких 
також не має права суміщати свою діяльність з 
іншою оплачуваною роботою чи 
підприємницькою діяльністю. 

2.  Депутат Київської міської ради не може 
мати іншого представницького мандата, 
одночасно бути на державній службі, бути 
посадовою особою місцевого самоврядування, 
входити до органів управління комунальних 
підприємств, господарських товариств, що 
перебувають під контролем територіальної 

Відхилено 
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громади міста Києва. 
3.  Депутат Київської міської ради не може 

прямо або опосередковано особисто або через 
члена сім’ї володіти істотною участю, входити 
до органів управління юридичних осіб, які: 

1) беруть участь у закупівлі товарів, робіт 
послуг, замовником (покупцем) яких є 
Київська міська рада, районна у місті Києві 
рада, їх виконавчі органи, їх структурні 
підрозділи або створені ними комунальні 
підприємства; 

2) є власниками чи орендарями земельних 
ділянок, розташованих в межах міста Києва, 
наданих для будівництва (реконструкції) 
багатоквартирних житлових будинків, інших 
об’єктів нерухомого майна, призначених для 
використання у підприємницькій діяльності, 
або є генеральними підрядниками з 
будівництва таких будинків або об’єктів.  

4.  Київська міська рада приймає рішення 
про дострокове припинення повноважень 
депутата Київської міської ради, за умови 
порушення депутатом Київської міської ради 
обмежень, передбачених частиною другою та 
третьою цієї статті та не усунення порушення 
протягом 30 днів з дати їх виникнення. 

5. На час сесії чи засідання постійної комісії 
Київської міської ради, а також для здійснення 
депутатських повноважень в інших передбачених 
законом випадках депутат Київської міської ради 
звільняється від виконання виробничих або 
службових обов’язків. 

6. Депутату Київської міської ради за 
рахунок коштів бюджету міста Києва 
відшкодовуються витрати, понесені під час 
здійснення депутатських повноважень, і 
виплачується компенсація за здійснення 
депутатських повноважень під час сесії, 
засідання постійної комісії, участі у тимчасовій 
контрольній комісії, створеній рішенням 
Київської міської ради, участі у робочій групі, 
створеній рішенням постійної комісії Київської 
міської ради. Депутату Київської міської ради 
виплачується додаткова компенсація за 
здійснення функцій голови чи секретаря 
постійної комісії Київської міської ради. 

7. Розмір компенсації за здійснення 
депутатських повноважень, граничний розмір 
відшкодування витрат понесених під час 
здійснення депутатських повноважень) і 
порядок здійснення цих виплат визначаються 
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рішенням Київської міської ради». 

  -464- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка 

№407) 

Статтю 24 після слів «встановлені Законом 
України «Про запобігання корупції» доповнити 
словами «крім випадків, передбачених абзацом 
другим частини першої статті 23 цього Закону». 

Відхилено  

  -465-  Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 
Частину 1 статті 24 викласти в наступній 

редакції: 
«1. На депутатів Київської міської ради 

поширюються обмеження щодо сумісництва та 
суміщення з іншими видами діяльності, встановлені 
Законом України «Про запобігання корупції».» 

Відхилено  

186. Стаття 25. Київський магістрат -466- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 25– виключити. 

Враховано  

  -467- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

Викласти статтю в новій редакції 
«Стаття 25. Київський магістрат - 

виконавчий орган Київської міської ради 
1. Київський магістрат створюється 

Київською міською радою та є її виконавчим 
органом. 

2. Київський магістрат у своїй діяльності 
керується Конституцією та законами України, 
а також рішеннями Київської міської ради та 
розпорядженнями Київського міського голови. 

3. Київський магістрат бере участь у 
виконанні державних програм на території 
міста Києва в порядку, визначеному частиною 
3 статті 143 Конституції України. 

4. Структура Київського магістрату 
затверджується Київською міською радою за 
поданням Київського міського голови. 

5. Керівники структурних підрозділів 
Київського магістрату призначаються на 
посаду та звільняються з посади Київським 

Відхилено  
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міським головою». 

  -468- Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка 

№214) 

Статтю 25 викласти в такій редакції 
«Стаття 25. Виконавчі органи Київської 

міської ради 
1.Виконавчими органами Київської міської 

ради є  виконавчий комітет, департаменти, 
управління відділи та інші виконавчі органи,  
які утворюються Київською міською радою на 
строк її повноважень в порядку, 
передбаченому Законом України “Про місцеве 
самоврядуванні в Україні” з особливостями, 
передбаченими цим Законом.  

2. Виконавчий комітет очолює Київський 
міський голова. 

3. Виконавчий комітет приймає рішення 
більшістю від загального складу, які є обов'язковими 
до виконання на відповідній території.» 

Відхилено  

187. 1. Київський магістрат створюється Київською 
міською радою та є її виконавчим органом. 

-469- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Частину першу статті 25 викласти у 
наступній редакції: 

«1. Київський магістрат є виконавчим 
органом Київської міської ради.». 

Відхилено  

  -470- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

 У частині 1 статті 25 слово «створюється» 
замінити словом «утворюється». 

Відхилено  

188. 2. Київський магістрат у своїй діяльності керується 
Конституцією та законами України, а також 
рішеннями Київської міської ради та 
розпорядженнями Київського міського голови. 

-471- Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка 

№211) 

За текстом усього законопроекту слова 
«Київський магістрат» в усіх відмінках 
замінити словами «виконавчий орган Київської 
міської ради» у відповідному відмінку, а у 
частині першій статті 25 слова «та є її 
виконавчим органом» виключити. 

Відхилено  

  -472- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

 У частині 2 статті 25 слова «та 
розпорядженнями Київського міського голови» 

Відхилено  
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виключити. 

189. 3. Київський магістрат бере участь у виконанні 
державних програм на території міста Києва в 
порядку, визначеному частиною 3 статті 143 
Конституції України. 

-473- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка 

№398) 

Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390) 

У частині третій статті 25 цифру «3» 
замінити словом «третьою 

 

Відхилено  

  -474- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Частину 3 статті 25  викласти в наступній 
редакції: 

«3. Київський магістрат бере участь у 
виконанні державних програм на території 
міста Києва у відповідності до частини  3 статті 
143 Конституції України.» 

Відхилено  

  -475-  Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

У частині 3 статті 25 слова «в порядку, 
визначеному частиною 3 статті 143 
Конституції України» виключити. 

Відхилено  

190. 4. Структура Київського магістрату затверджується 
Київською міською радою за поданням Київського 
міського голови. 

-476- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

В частині четвертій статті 25 проекту після 
слова «Структура» додати слова «та гранична 
чисельність». 

Відхилено  

191. 5. Посадові особи Київського магістрату 
приймаються на службу за контрактом, за винятком 
осіб, які відносяться до першої та другої категорії 
посад в органах місцевого самоврядування. 

-477- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

У частині п’ятій статті 25 слова «за 
винятком осіб, які відносяться до першої та 
другої категорії посад в органах місцевого 
самоврядування» вилучити. 

Відхилено  

  -478- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка 

№398) 

Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390) 

Частину п’яту статті 25 викласти в такій 
редакції: 

«5. Особливістю здійснення виконавчої 
влади у місті Києві є виконання Київським 
магістратом галузевих повноважень місцевих 
державних адміністрацій, передбачених 
Законом України «Про місцеві державні 

Відхилено  
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адміністрації», іншими законами України». 

  -479- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Частину 5 статті 25 викласти у такій редакції: 
«Київський магістрат очолює Київський міський 
голова, який на виконання своїх повноважень, 
видає акти індивідуальної дії». 

Відхилено  

  -480- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Доповнити статтю 25 новими частинами 
такого змісту: 

«6. Ефективність діяльності посадових осіб 
Київського магістрату оцінюється шляхом 
вимірювання ключових показників 
ефективності, які дозволяють визначити 
досягнення стратегічних цілей. 

7. Ключові показники ефективності 
розробляються Київським магістратом, 
затверджуються Київської міською радою та є 
частиною програми діяльності Київського 
магістрату.  Програма діяльності Київського 
магістрату є основою для формування проекту 
бюджету міста Києва. 

8. Ключові показники ефективності 
підлягають обов’язковому аудиту Київської 
міської ради. 

9. Київський магістрат забезпечує 
реалізацію державної політики у сфері 
містобудування та архітектури на території 
міста Києва.». 

Відхилено  

  -481- Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка 

№211) 

Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка 

№116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Частину п’яту статті 25 виключити.  

Враховано  

  -482- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Статтю 25 доповнити частиною 6 
наступного змісту: 

«6. Київський магістрат здійснює 
повноваження виконавчого комітету ради, 
передбачені статтею 52 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, та інші 
повноваження визначені цим Законом.». 

Відхилено  
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  -483- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Статтю 25 доповнити частиною 7 
наступного змісту: 

«7. Київський магістрат здійснює такі 
повноваження щодо управління комунальною 
власністю: 

1) управління майном, що належить до 
комунальної власності територіальної громади 
міста Києва в межах, визначених Київською 
міською радою; 

2) управління майном інших юридичних або 
фізичних осіб у разі отримання його в 
установленому порядку; 

3) виконує рішення Київської міської ради 
про створення та припинення підприємств, 
установ і організацій, що належать до сфери 
його управління; 

4) приймає рішення щодо управління 
підприємствами, установами та організаціями, 
які відносяться до сфери його управління; 

5) на підставі рішення Київської міської 
ради внесення пропозиції власникам майна, що 
має важливе значення для забезпечення потреб 
міста Києва, щодо його відчуження у власність 
територіальної громади міста Києва. 

6) внесення до відповідних органів 
виконавчої влади пропозицій щодо передачі до 
сфери управління Київської міської ради, 
передачі або продажу у комунальну власність 
територіальної громади міста Києва 
підприємств, організацій, установ, їх 
структурних підрозділів та інших об'єктів, що 
належать до державної або інших форм 
власності, а також часток (акцій, паїв), що 
належать державі в акціонерних товариствах, 
розташованих на території міста Києва, якщо 
вони мають важливе значення для 
забезпечення виконання містом Києвом 
столичних функцій.». 

Відхилено  

  -484- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка 

№398) 

Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390) 

Доповнити після статті 25 статтею 251 
такого змісту: 

«Стаття 251. Додаткові повноваження 
Київської міської ради та Київського 
магістрату 

У зв’язку зі здійсненням містом Києвом 
функцій столиці України Київська міська рада 

Відхилено  
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та виконавчі органи Київської міської ради, 
кожен в межах своєї компетенції, встановленої 
законами України, мають право: 

1) придбавати у власність жилі і нежилі 
приміщення, адміністративні, виробничі та 
інші об’єкти, що належать до інших форм 
власності, якщо вони необхідні для здійснення 
містом столичних функцій; 

2) встановлювати порядок утримання та 
експлуатації об’єктів, розташованих у місті, та 
прилеглої до них території, правила 
благоустрою, торговельного, побутового, 
транспортного, житлово-комунального та 
іншого соціально-культурного обслуговування, 
визначати особливості землекористування та 
використання інших природних ресурсів; 

3) встановлювати умови і розміри 
компенсаційних виплат відповідних органів, 
організацій і громадян, що не входять до 
складу територіальної громади міста, на 
покриття витрат, пов’язаних з використанням 
міської інфраструктури; 

4) здійснювати управління об’єктами 
державної власності, перелік яких визначається 
Кабінетом Міністрів України, а також 
частками (акціями, паями) акціонерних 
товариств, розташованих у місті Києві, які 
передаються до сфери управління виконавчих 
органів Київської міської ради у 
встановленому порядку; 

5) здійснювати облік і контроль за 
використанням нежитлового фонду 
державними органами, підприємствами, 
установами та організаціями, які засновані на 
державній власності, розташованими у місті, 
брати участь у вирішенні питань оренди 
нежилих приміщень, що належать державним 
підприємствам, установам та організаціям, в 
порядку, визначеному Фондом державного 
майна України; 

6) вносити пропозиції щодо укладання 
міжнародних договорів, що стосуються міста Києва; 

7) припиняти право користування 
земельними ділянками та іншими природними 
ресурсами у випадках, передбачених чинним 
законодавством України; 

8) приймати рішення про звільнення 
самовільно зайнятих земельних ділянок та 
знесення самовільно збудованих будівель та 
споруд без відшкодування витрат, здійснених 
за час незаконного користування; 



 2110_київ_база_doc_534941 (2)  20.10.2021  До проекту Закону України "Про місто Київ - столицю України" стор.   167 
 

23.07.2020 

9) користуватися у встановленому порядку 
базами даних (інформаційними, інформаційно-
аналітичними, інформаційно-
телекомунікаційними системами) центральних 
органів виконавчої влади, використовувати 
державні, в тому числі урядові, системи зв’язку 
і комунікації, якщо це необхідно для виконання 
столичних функцій; 

10) визначати порядок організації та 
проведення недержавних масових громадських 
заходів політичного, релігійного, культурно-
просвітницького, спортивного, видовищного та 
іншого характеру; 

11) координувати діяльність підприємств усіх 
форм власності щодо енергопостачання 
споживачів з метою забезпечення надійного 
функціонування систем життєзабезпечення міста. 

12) створювати належні умови для 
діяльності у місті Києві Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України, центральних органів виконавчої 
влади, іноземних дипломатичних 
представництв та консульських установ, 
представництв міжнародних організацій в 
Україні, установ і закладів науки, освіти, 
охорони здоров’я, культури і спорту, місцем 
розташування яких відповідно до 
законодавства визначено місто Київ; 

13) надавати на договірних засадах 
комунальні, інженерні, соціально-культурні, 
транспортні, інформаційні та інші послуги 
державним органам, іноземним 
дипломатичним представництвам та 
консульським установам, представництвам 
міжнародних організацій в Україні, 
розміщеним у місті Києві; 

14) здійснювати взаємодію з Президентом 
України, Верховною Радою України та 
Кабінетом Міністрів України при розробленні 
та здійсненні ними заходів, програм та 
проектів, що зачіпають інтереси міста Києва як 
столиці України; 

15) здійснювати заходи щодо збереження та 
відновлення пам’яток історії, культури, релігії, 
архітектури та містобудування, заповідних та 
природних зон і ландшафтів, що мають 
національне значення; 

16) виконувати інші функції міста Києва, 
передбачені у законодавстві України, специфічні 
для функціонування Києва як столиці держави, в 
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межах законодавства України». 

192. Стаття 26. Заступник Київського міського голови з 

питань фінансів 

-485-  Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214) 

Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381) 

 Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 26 виключити. 

Враховано  

193. 1. Заступник Київського міського голови з питань 
фінансів виконує свої повноваження на постійній 
основі в структурі Київського магістрату. 

-486- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Статтю 26 викласти у новій редакції 
наступного змісту: 

«Стаття 26. Заступник Київського міського 
голови з питань фінансів 

1. Заступник Київського міського голови з 
питань фінансів забезпечує реалізацію 
бюджетної, фінансової та економічної політики 
міста Києва.» 

Відхилено  

194. 2. Повноваження Заступника Київського міського 
голови з питань фінансів: 

-487- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка 

№407) 

Частину другу статті 26 законопроекту 
викласти в такій редакції: 

«2. Повноваження Заступника Київського 
міського голови з питань фінансів 
визначаються Київською міською радою за 
поданням Київського міського голови.». 

Відхилено  

195. 1) забезпечує реалізацію бюджетної, фінансової та 
економічної політики міста Києва; 

   

196. 2) спрямовує діяльність та координує взаємодію 
структурних підрозділів Київського магістрату з 
питань бюджетування, фінансів, економіки, 
бухгалтерського та податкового обліку. 

   

197. Стаття 27. Керуючий справами Київського 
магістрату 

-488-  Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214) 

Враховано  
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 Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381) 

Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка №83) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403)            
Статтю 27 – виключити. 

  -489- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Статтю 27 викласти у новій редакції 
наступного змісту: 

«Стаття 27. Керуючий справами Київського 
магістрату 

1. Керуючий справами координує та 
організовує діяльність Київського магістрату 
та його посадових осіб.» 

Відхилено  

198. 1. Керуючий справами виконує свої повноваження 
на постійній основі в структурі Київського магістрату 
та обіймає посаду заступника Київського міського 
голови. 

-490- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

Частину 1 статті 27 викласти у такій 
редакції: 

«1. Керуючий справами виконує свої 
повноваження на постійній основі в структурі 
Київського магістрату та є посадовою особою 
органів місцевого самоврядування.» 

Відхилено  

199. 2. Керуючий справами координує та спрямовує 
діяльність Київського магістрату та його посадових 
осіб. 

-491-  Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

Частину 2 статті 27 викласти у такій 
редакції: 

«2. Керуючий справами Київського 
магістрату: 

1) організує підготовку питань, що вносяться на 
розгляд Київського магістрату, та забезпечує 
оприлюднення проектів його рішень; 

2) організує підготовку засідань Київського 
магістрату; 

3) забезпечує своєчасне доведення рішень 
Київського магістрату до виконавців, а також їх 
оприлюднення у визначеному законом порядку; 

4) організує здійснення контролю за 
виконанням рішень Київського магістрату; 

5) здійснює повноваження керівника служби 
в органах місцевого самоврядування у порядку, 
визначеному законом; 

Відхилено  
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6) вирішує за розпорядженням, дорученням 
Київського міського голови, Київської міської 
ради, рішенням Київського магістрату інші 
питання, пов'язані з діяльністю Київського 
магістрату та інших виконавчих органів 
Київської міської ради.» 

200. Стаття 28. Статус Головного архітектора -492- Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка 

№347) 

  З метою уточнення найменування 
відповідної посадової особи у статтях 28-30 
цього проекту до назви «Головний архітектор» 
слід додати слова «міста Києва». 

Відхилено  

  -493- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214) 

Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)) 

Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка №83) 

Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403  

Статтю 28 – виключити. 

Враховано 

 

 

  -494- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Статтю 28 викласти у новій редакції 
наступного змісту: 

«Стаття 28. Головний архітектор міста 
Києва. 

1. Головний архітектор очолює структурний 
підрозділ, який створюється в структурі 
Київського магістрату та відповідає за 
розробку міської політики у сфері 
містобудування та архітектури. 

2. Головному архітектору не може бути 
підпорядкований структурний підрозділ, який є 
відповідальним за реалізацію міської політики 
у сфері містобудування та архітектури міста 
Києва. 

3. Головний архітектор призначається 
Київським міським головою за результатом 

Враховано 

Відхилено 
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конкурсу, який проводиться відповідно до 
Положення, затвердженого рішенням Київської 
міської ради.» 

201. 1. Головний архітектор виконує свої повноваження 
на постійній основі в структурі Київського магістрату 
та обіймає посаду заступника Київського міського 
голови. 

   

202. 2. Головний архітектор очолює структурний 
підрозділ, який створюється в структурі Київського 
магістрату та відповідає за розробку міської політики у 
сфері містобудування та архітектури відповідно до 
статті 29 цього Закону. 

   

203. 3. Головному архітектору не може бути 
підпорядкований структурний підрозділ, який є 
відповідальним за реалізацію міської політики у сфері 
містобудування та архітектури міста Києва. 

   

204.     

  -495- Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка 

№347) 

Частину четверту статті 28 проекту 
вилучити, оскільки вона не має відношення до 
предмету регулювання цієї статті. 

Враховано  

 4. Формування міської політики у сфері 
містобудування та архітектури здійснюється за 
рахунок бюджету міста Києва. 

-496- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Статтю четверту статті 28 викласти в такій 
редакції: 

«4. Головний архітектор щорічно звітує 
перед Київською міською радою та 
територіальною громадою міста Києва про 
стан справ у сфері містобудування в місті 
Києві, результати містобудівного моніторингу, 
а також презентує плани щодо розвитку міста». 

Відхилено  

205. Стаття 29. Повноваження Головного архітектора -497-  Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214) 

Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381) 

Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка №83) 

Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Враховано  
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Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

    Статтю 29– виключити. 

  -498- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Статтю 29 викласти в новій редакції такого 
змісту: 

«Стаття 29. Особливості регулювання 
містобудівної та архітектурної діяльності у 
місті Києві. 

1. В місті Києві діє спеціальна система 
взаємопов’язаних стратегічних документів з 
розвитку міста Києва, які визначаються цим 
Законом. 

2. Особливості регулювання містобудівної 
та архітектурної діяльності в місті Києві 
базуються на принципі розподілення 
повноважень між різними суб’єктами 
Київського магістрату щодо формування 
міської політики в сфері містобудування та 
архітектури та її реалізації.  

3. Спеціально уповноважений орган 
містобудування та архітектури в місті Києві  є 
структурним підрозділом Київського 
магістрату і є відповідальним за реалізацію 
міської політики в сфері містобудування, за 
надання адміністративних та інших послуг у  
сфері містобудування та архітектури. 

4. Структурний підрозділ Київського 
магістрату, який очолює Головний архітектор 
міста Києва,  здійснює такі повноваження: 

1) забезпечує розробку міської політики в 
сфері містобудування та архітектури на 
території міста Києва; 

2) забезпечує розробку містобудівної 
документації, просторових секторальних 
(галузевих) концепцій, Правил регулювання 
забудови міста Києва; 

3) забезпечує організацію та проведення 
архітектурних, містобудівних, мистецьких 
конкурсів та конкурсів транспортних 
концепцій на замовлення органів місцевого 
самоврядування міста Києва; 

4) забезпечує розвиток та адміністрування 
Містобудівного кадастру міста Києва, здійснення 
містобудівного моніторингу відповідно до Правил 
регулювання забудови міста. 

5. Головний архітектор міста Києва 
погоджує проектні рішення об’єктів 
будівництва в історичних ареалах міста Києва, 
проектні рішення площ, парків, скверів, 

Відхилено  



 2110_київ_база_doc_534941 (2)  20.10.2021  До проекту Закону України "Про місто Київ - столицю України" стор.   173 
 

23.07.2020 

пішохідних вулиць, бульварів та набережних, 
об’єктів, розташованих на магістралях та 
площах загальноміського значення, крім тих, 
що визначені за результатами архітектурних 
конкурсів.  Погодження таких проектів 
відбувається за участю архітектурно-
містобудівної ради як дорадчого органу. 

 6. Головний архітектор спільно з 
архітектурно- містобудівною радою перевіряє 
детальні плани територій на відповідність 
плану зонування (зонінгу), Генеральному 
плану міста Києва та іншим стратегічним 
документам розвитку міста Києва. За 
результатом перевірки Головний архітектор 
погоджує детальний план територій або 
повертає на доопрацювання із зауваженнями.  

7. Головний архітектор щорічно звітує перед 
Київською міською радою та територіальною 
громадою міста Києва про стан справ у сфері 
містобудування в місті Києві, результати 
містобудівного моніторингу, а також презентує 
плани щодо розвитку міста.» 

  -499- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Н.д.Жмеренецький О.С. (Реєстр.картка 

№190) 

Статтю 29 викласти такій редакції: 
«Стаття 29. Розподілення повноважень щодо 

формування та реалізації міської політики в 
сфері містобудування, архітектури та її 
реалізації. 

1. До виключної компетенції Структурного 
підрозділу Київського магістрату, що є 
відповідальним за реалізацію міської політики 
в сфері містобудування та архітектури 
відноситься надання адміністративних та 
інших послуг в сфері містобудування та 
архітектури в місті Києві. 

2. Структурний підрозділ Київського 
магістрату, який очолює Головний архітектор 
міста Києва  здійснює такі повноваження: 

1) забезпечує розробку міської політики в 
сфері містобудування та архітектури на 
території міста Києва; 

2) забезпечує розробку містобудівної 
документації, просторових секторальних 
(галузевих) концепцій, Правил регулювання 
забудови міста Києва; 

3) забезпечує організацію та проведення 
архітектурних, містобудівних, мистецьких 

Відхилено  
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конкурсів, та конкурсів транспортних 
концепцій на замовлення органів місцевого 
самоврядування міста Києва; 

4) забезпечує розвиток та адміністрування 
Містобудівного кадастру міста Києва, здійснення 
містобудівного моніторингу відповідно до Правил 
регулювання забудови міста». 

  -500- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Частини другу, третю та шосту нової 
редакції статті 29 викласти в такій редакції: 

«2. Особливості регулювання містобудівної 
та архітектурної діяльності в місті Києві 
базуються на принципі розподілення 
повноважень між різними структурними 
підрозділами Київського магістрату Київського 
магістрату щодо формування та реалізації 
міської політики в сфері містобудування та 
архітектури.  

3. До виключної компетенції Структурного 
підрозділу Київського магістрату, що є 
відповідальним за реалізацію міської політики 
в сфері містобудування та архітектури 
відноситься надання адміністративних та 
інших послуг в сфері містобудування та 
архітектури в місті Києві. 

… 
6. Головний архітектор міста Києва 

погоджує проект детального плану території, 
керуючись стратегічними документами з 
розвитку міста Києва з урахуванням висновку 
Архітектурно-містобудівної ради за 
результатами розгляду проекту детального 
плану території.  

Відмова Головного архітектора міста Києва 
від погодження проекту детального плану 
території  має містити обгрунтовані 
зауваження щодо невідповідності проекта 
детального плану територій стратегічним 
документам міста Києва». 

Відхилено 

 

 

206. 1. Головний архітектор здійснює такі 
повноваження: 

-501- Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка 

№347) 

З метою уточнення найменування 
відповідної посадової особи у статтях 28-30 
цього проекту до назви «Головний архітектор» 
слід додати слова «міста Києва». 

Відхилено  

207. 1) забезпечує розробку міської політики в сфері 
містобудування та архітектури на території міста; 

   

208. 2) забезпечує розробку, рецензування містобудівної -502- Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка Враховано  
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документації, просторових секторальних (галузевих) 
концепцій, правил забудови міста; 

№227) 

Н.д.Дунда О.А. (Реєстр.картка №91) 

У пункті 2 частини першої статті 29 слова 
«правил забудови міста» виключити. 

209. 3) організовує проведення архітектурних, 
містобудівних, мистецьких конкурсів, в тому числі 
концепцій транспортних рішень; 

   

210. 4) забезпечує розвиток, адміністрування 
містобудівного кадастра міста, містобудівного 
моніторингу відповідно до правил забудови міста; 

   

  -503- Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка 

№227) 

Н.д.Дунда О.А. (Реєстр.картка №91)  

У пунктах 4 і 5 частини першої статті 29 
законопроекту слова «відповідно до правил 
забудови міста» виключити. 

Враховано  

211. 5) погоджує містобудівну документацію відповідно 
до правил забудови міста; 

   

212. 6) погоджує проектні рішення об’єктів будівництва 
в історичних ареалах, площ, парків скверів, бульварів, 
набережних, крім проектів, визначених за 
результатами конкурсів. 

-504- Н.д.Ісаєнко Д.В. (Реєстр.картка 

№364)  

Н.д.Шуляк О.О. (Реєстр.картка №238) 

Пункт шостий частини першої статті 29 

проекту виключити. 

Враховано  

  -505-  Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

В частину першу статті 29 проекту додати 
новий пункт сьомий такого змісту: 

«7) здійснює інші повноваження визначені 
Київським міської головою за погодженням з 
Головним архітектором.».  

Відхилено  
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213. Стаття 30. Порядок призначення Головного 
архітектора 

-506-  Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214) 

Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381) 

Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка №83)   

Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка №234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Статтю 30 виключити. 

Враховано  

214. Головний архітектор призначається Київським 
міським головою за результатом конкурсу відповідно 
до Положення, затвердженого рішенням Київської 
міської ради. 

-507-   Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка 

№347) 

З метою уточнення найменування 
відповідної посадової особи у статтях 28-30 
цього проекту до назви «Головний архітектор» 
слід додати слова «міста Києва». 

Відхилено  

215. Стаття 31. Керівники структурних підрозділів 
Київського магістрату 

-508- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214) 

Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381) 

Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 31 виключити. 

Враховано  

  -509- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

  Статтю 31 викласти у новій редакції 
наступного змісту: 

«Стаття 31. Керівники структурних 
підрозділів Київського магістрату  

Відхилено  
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1. Керівники структурних підрозділів 
Київського магістрату очолюють відповідні 
підрозділи, забезпечують належне виконання 
покладених на ці підрозділи завдань і функцій 
підзвітні і підконтрольні Київському міському 
голові.» 

216. 1. Керівники структурних підрозділів Київського 
магістрату очолюють відповідні підрозділи і несуть 
відповідальність перед Київським міським головою за 
не виконання чи неналежне виконання покладених на 
ці підрозділи завдань. 

   

217. 2. Керівники структурних підрозділів Київського 
магістрату призначаються на посаду та звільняються з 
посади Київським міським головою. 

-510- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

В частині другій статті 31 проекту після слів 
«Київським міським головою» додати слова 
«за результатами конкурсу.». 

Відхилено  

218. Стаття 32. Районна в місті Києві рада -511- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 32 виключити. 

Враховано   

  -512- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

Викласти статтю 32 в такій редакції 
«Стаття 32. Районні у місті Києві ради 
1. Районні в місті Києві ради є 

представницькими органами відповідних 
територіальних громад районів в місті Києві, 
які створюються та ліквідуються рішеннями 
Київської міської ради. 

2. Районні у місті Києві ради: 
1) мають право звертатись з письмовими 

зверненнями до Київського міського голови з 
усіх питань, що стосуються інтересів району та 
можуть вимагати від Київської міської ради 
проведення відкритих слухань по цим 
питанням; 

2) Подають пропозиції та погоджують 
Київський міській раді детальні плани 
територій та зміни до них; 

3) Управляють комунальним майном 
територіальної громади Києва, переданого їй 
рішенням Київської міської ради; 

Відхилено  
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4) Здійснюють контроль за виконанням 
бюджетних програм на території відповідних 
районів міста Києва. 

5) Прийняття районними у місті Києві 
радами бюджетних програм здійснюється за 
умови попереднього погодження Київської 
міської ради; 

6) запровадження місцевих програм, що 
стосуються відповідних районів міста Києва, 
підлягають попередньому обговоренню 
Київською міською радою із відповідними 
районними у місті Києві радами; 

7) в межах своєї компетенції приймають 
акти індивідуальної дії; 

8) надають дозволи на створення органів 
самоорганізації населення; 

9) вирішують інші питання, визначені 
Київською міською радою, із забезпеченням 
достатніх фінансових ресурсів». 

  -513- Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка 

№214) 

Статтю 32 викласти в такій редакції 
«Стаття 32. Районні  у місті Києві ради  
1. Районні у місті Києві ради є представницькими 

органами місцевого самоврядування, що 
представляють інтереси жителів районі та 
здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і 
повноваження місцевого самоврядування, визначені 
Київською міською радою.  

2. Організація діяльності районних у місті 
Києві рад визначається Київською міською 
радою з урахуванням обсягу наданих районним 
у місті Києві радам повноважень.» 

Відхилено  

  -514- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

    Викласти статтю в новій редакції такого 

змісту: 
«Стаття 32. Районна в місті Києві рада 
1. Районна в місті Києві рада утворюється та 

ліквідується за рішенням Київської міської 
ради або територіальної громади міста.  

2. Голова районної у місті Києві ради не 
рідше одного разу на рік на відкритій зустрічі 
звітує про роботу ради перед членами 
територіальної громади відповідного району в 
місті Києві.» 

Відхилено  

219. 1. Районна в місті Києві рада є представницьким 
органом територіальної громади району в місті Києві, 
який створюється та ліквідується рішенням Київської 

-515-  Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка 

№398) 

Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390) 

Відхилено  
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міської ради. Частину першу статті 32 викласти в такій 
редакції: 

«1. Районна у місті Києві рада є органом, 
який представляє інтереси жителів, які 
проживають на території відповідного району 
у місті Києві та не є представницьким органом 
територіальної громади міста Києва». 

  -516- Н.д.Княжицький М.Л. 

(Реєстр.картка №116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Частину першу статті 32 викласти в 
наступній редакції: 

«1. Районна в місті Києві рада є органом 
місцевого самоврядування, який створюється та 
ліквідується рішенням Київської міської ради.» 

Відхилено  

  -517- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка 

№407) 

У частині першій статті 32 слово 
«представницьким» виключити, після слова 
«органом» доповнити словами «місцевого 
самоврядування». 

Відхилено  

  -518-  Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

Частину 1 статті 32 після слів «рішенням 
Київської міської ради» доповнити словами 
«або  територіальної громади міста Києва.» 

Відхилено  

  -519- Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка 

№15) 

У частині 1 статті 32 слова «територіальної 
громади району в місті Києві, який 
створюється та ліквідується рішенням 
Київської міської ради» замінити словами 
«жителів відповідного району в місті Києві як 
частини територіальної громади міста Києва. 

Відхилено  

  -520- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Викласти статтю у новій редакції такого 
змісту: 

«Стаття 32. Районна в місті Києві рада 
Районна в місті Києві рада є органом місцевого 

самоврядування, який утворюється та ліквідується 
за рішенням Київської міської ради».  

Відхилено  

  -521- Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка 

№211) 

Відхилено  



 2110_київ_база_doc_534941 (2)  20.10.2021  До проекту Закону України "Про місто Київ - столицю України" стор.   180 
 

23.07.2020 

У частині першій статті 32 слова «району в 
місті Києві, який створюється та ліквідується 
рішенням Київської міської ради» замінити 
словами «міста Києва районного рівня». 

  -522- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

У частині 1 статті 32 слова «територіальної 
громади району в місті Києві, який 
створюється та ліквідується рішенням 
Київської міської ради» замінити словами 
«жителів відповідного району в місті Києві як 
частини територіальної громади міста Києва». 

Відхилено  

220. 2. Загальний склад районної в місті Києві ради 
становить двадцять депутатів. 

-523- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Частину другу татті 32 викласти в такій 
редакції:  

«2. Голова районної в місті Києві ради не 
рідше одного разу на рік звітує про роботу 
відповідної ради на відкритій зустрічі перед 
членами територіальної громади відповідного 
району в місті Києві.» 

Відхилено  

  -524- Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка 

№430) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка №234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Частину другу статті 32 виключити. 

Враховано  

  -525- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка 

№123) 

Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка 

№23) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Н.д.М’ялик В.Н. (Реєстр.картка №155) 

Н.д.Палиця І.П. (Реєстр.картка №22) 

Н.д.Колихаєв І.В. (Реєстр.картка №184) 

Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73) 

У частині другій статті 32 замість слова 
«двадцять» записати слова «п’ятдесят чотири». 

Відхилено  

  -526- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка Враховано  
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№223) 

У пункті 2 статті 32 після слів «Загальний 
склад районної в місті Києві ради» виключити 
слова «становить двадцять депутатів». 

  -527- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка 

№223) 

У пункті 2 статті 32 після слів «Загальний 
склад районної в місті Києві ради»  додати 
слова «визначається згідно Закону України 
«Про місцеві вибори». 

Відхилено  

  -528- Н.д.Дубнов А.В. (Реєстр.картка 

№213) 

Частину другу статті 32 викласти в такій 
редакції:  

«2. Загальний склад районної в місті Києві ради 
становить від двадцяти депутатів, враховуючи 
численність населення та площу території кожного 
району. Остаточну кількість депутатів кожної 
районної ради в місті Києві встановлює Київська 
міська рада своїм рішенням.» 

Відхилено  

  -529- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка 

№407) 

У частині другій статті 32 законопроекту 
слова «становить двадцять депутатів» замінити 
словами «визначається відповідно до закону 
про вибори.». 

Відхилено  

  -530- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

Частину 2 статті 32 викласти у такій 
редакції: 

«2. Загальний склад районної у місті Києві 
ради визначається відповідно до Закону 
України «Про місцеві вибори»». 

Відхилено  

  -531- Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка №83) 

Частину другу статті 32 Проекту викласти у 
наступній редакцій:  

«2. Загальний склад районної в місті Києві 
ради визначається відповідно до вимог Закону 
України "Про місцеві вибори». 

Відхилено  

  -532- Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка 

№211) 

У частині другій статті 32 замість слів 
«становить двадцять депутатів» додати слова 
«та порядок її обрання визначається законом 
про місцеві вибори для міських рад 
враховуючи чисельність виборців, які 

Відхилено  
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проживають на території району в місті». 

  -533- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

До статті 32 додати частину 3 у такій 
редакції:  

«3. Голова районної у місті Києві ради не 
рідше одного разу на рік на відкритій зустрічі 
звітує про свою роботу перед жителями 
відповідного району в місті Києві як частини 
територіальної громади міста Києва». 

Відхилено  

  -534-   Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка 

№398) 

Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390) 

Доповнити статтю 32 частинами третьою – 
п’ятою такого змісту: 

«3. Районна у місті Києві рада є юридичною 
особою.  

4. Засади організації та діяльності, 
правового статусу і відповідальності районних 
у місті Києві рад, їх виконавчих комітетів та 
посадових осіб регулюється законодавством 
України про місцеве самоврядування та статус 
депутатів місцевих рад із особливостями, 
встановленими цим Законом. 

5. Питання організації управління районами 
в місті Києві належать до компетенції 
Київської міської ради». 

Відхилено  

  -535- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

Доповнити статтю 32 новою частиною 2-1 
такого змісту: 

«2-1. До компетенції районної у місті Києві 
ради у межах і формах, визначених 
Конституцією і законами України, належить 
вирішення питань: 

1) загальної середньої освіти, дошкільної 
освіти, позашкільної освіти; 

2) охорони здоров'я - первинної та 
профілактичної медико-санітарної допомоги, 
стоматологічної допомоги; 

3) культури, - закладів культури, крім тих, 
що віднесені до загальноміського рівня, 
культурні та мистецькі програми; 

4) молодіжних програм, спортивних споруд 
загального користування, підтримки програм 
туризму та фізичної культури; 

Відхилено  
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5) соціальної допомоги - територіальних 
центрів соціального обслуговування населення,  

6) містобудування та архітектури: контролю 
за дотриманням правил забудови; надання 
пропозицій до Генерального плану міста; 
затвердження детальних планів забудови, крім 
тих, де планується спорудження об’єктів 
публічного призначення загальноміського 
значення; встановлення єдиних умов та 
обмежень забудови земельних ділянок; 

7) контролю у сфері експлуатації житла; 
8) озеленення та благоустрою території, 

організації місць відпочинку; 
9) ремонту та утримання міждворових 

заїздів; 
10) організації паркування транспортних 

засобів; 
11) організації торгівлі на ринках; 
12) управління комунальним майном, в т.ч. 

щодо надання в оренду відповідного 
комунального майна; 

До компетенції районної в місті Києві ради 
належить вирішення  

додаткових питань, визначених Київською 
міською радою, із забезпеченням достатніх 
фінансових ресурсів. 

Районна в місті Києві рада в межах своєї 
компетенції приймає  

акти індивідуальної дії.  
Районна в місті Києві рада здійснює 

управління комунальним майном 
територіальної громади Києва, переданого їй 
рішенням Київської міської ради.» 

  -536- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка 

№223) 

У статті 32 додати пункт 3 в наступній 
редакції: 

«Районні у місті Києві ради обираються на 
місцевих виборах за мажоритарною системою 
по одному кандидату від виборчого округа, 
згідно Конституції України, Закону України 
«Про місцеве самоврядування», Закону 
України «Про місцеві вибори». 

Відхилено  

  -537- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка 

№223) 

У статті 32 додати пункт 4 в наступній 
редакції: 

«4. Районні у місті Києві ради: 
a. Мають право звертатись з письмовими 

Відхилено  
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зверненнями до міського голови з усіх питань, 
що стосуються інтересів району та можуть 
вимагати від Київської міської ради 
проведення відкритих слухань по цим 
питанням; 

b. Подають рекомендації Київській міській 
раді та Верховній раді України щодо 
закріплення меж районів в місті Києві; 

c. Подають пропозиції та погоджують 
Київський міській раді детальні плани 
територій та зміни до них; 

d. Управляють об’єктами житлово-
комунального господарства, що за рішенням 
Київської міської ради передані районним у 
місті Києві радам; 

e. Здійснюють нагляд за виконанням 
бюджетних програм на території. Для запуску 
нових бюджетних програм районні ради 
повинні отримати погодження Київської 
міської ради.» 

  -538- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка 
№223) 

У статті 32 додати пункт 5 в наступній 
редакції: 

«До компетенції районних у місті Києві рад 
у межах і формах, визначених Конституцією і 
законами України, належить вирішення 
питань: 

1) загальної середньої освіти, дошкільної 
освіти, позашкільної освіти; 

2) охорони здоров'я - первинної та 
профілактичної медико-санітарної допомоги, 
стоматологічної допомоги; 

3) культури, - закладів культури, крім тих, 
що віднесені до загальноміського рівня, 
культурні та мистецькі програми; 

4) молодіжних програм, спортивних споруд 
загального користування, підтримки програм 
туризму та фізичної культури; 

5) соціальної допомоги - територіальних 
центрів соціального обслуговування населення,  

6) містобудування та архітектури: контролю 
за дотриманням правил забудови; надання 
пропозицій до Генерального плану міста; 
затвердження детальних планів забудови, крім 
тих, де планується спорудження об’єктів 
публічного призначення загальноміського 
значення; встановлення єдиних умов та 
обмежень забудови земельних ділянок; 

7) контролю у сфері експлуатації житла; 

Відхилено  
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8) озеленення та благоустрою території, 
організації місць відпочинку; 

9) ремонту та утримання міждворових 
заїздів; 

10) організації паркування транспортних 
засобів; 

11) управління комунальним майном, в т.ч. 
щодо надання в оренду відповідного 
комунального майна. 

До компетенції районних в місті Києві рад 
належить вирішення додаткових питань, 
визначених Київською міською радою, із 
забезпеченням достатніх фінансових ресурсів.» 

  -539- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка 

№223) 

У статті 32 додати пункт 6 в наступній 
редакції: 

«6. Районні в місті Києві ради в межах своєї 
компетенції приймають акти індивідуальної дії». 

Відхилено  

  -540- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка 

№223) 

У статті 32 додати пункт 7 в наступній 
редакції: 

«7. Районні в місті Києві ради здійснюють 
управління комунальним майном 
територіальної громади Києва, переданого їй 
рішенням Київської міської ради». 

Відхилено  

  -541- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка 

№223) 

У статті 32 додати пункт 8 в наступній 
редакції: 

«8. Київська міська рада консультується з 
районними радами щодо проектів, які 
планується впроваджувати в районі.» 

Відхилено  

  -542- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка 

№223) 

У статті 32 додати пункт 9 в наступній 
редакції: 

«9. Районні в місті Києві ради забезпечують 
взаємодію з іншими органами самоорганізації 
населення, проводять регулярні зібрання 
жителів та обговорення пропозицій, що 
стосуються життя їх кварталів». 

Відхилено  

221. Стаття 33. Особливості повноважень районних у 
місті Києві рад 

-543-  Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка 

№214) 

Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

Враховано  
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№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 33 виключити. 

  -544- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

Викласти статтю в такій редакції 
«Стаття 33. Особливості повноважень 

районних у місті Києві рад 
Обсяг і межі повноважень районних у місті 

Києві рад визначається Київською міською 
радою відповідно до Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні” з 
урахуванням особливостей, встановлених цим 
Законом». 

Враховано 

редакційно 

 

  -545- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

     Викласти статтю в новій редакції: 
«Стаття 32. Особливості повноважень 

районних у місті Києві рад 
Районні у місті Києві ради відповідно 

до Конституції та законів України здійснюють 
управління рухомим і нерухомим майном та 
іншими об'єктами, що належать до 
комунальної власності територіальних громад 
районів у місті Києві, формують, 
затверджують, виконують відповідні бюджети 
та контролюють їх виконання, затверджують 
містобудівну документацію, що стосується 
території відповідних районів у місті Києві, а 
також здійснюють інші повноваження, 
передбачені Законом, в обсягах і межах, що 
визначаються Київською міською радою.» 

Враховано 

редакційно 

 

222. Обсяг і межі повноважень районних у місті Києві 
рад визначається Київською міською радою відповідно 
до Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні” з урахуванням особливостей, встановлених 
цим Законом. 

-546- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

 У частині 1 статті 33 слова «Обсяг і межі 
повноважень» замінити словом 
«Повноваження», а слова «визначається 
Київською міською радою відповідно до 
Закону» замінити словом «визначаються 
Законом». 

 

Враховано 

редакційно 

 

  -547- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка 

№123) 

Враховано 

редакційно 

 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка 

№23) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Н.д.М’ялик В.Н. (Реєстр.картка №155) 

Н.д.Палиця І.П. (Реєстр.картка №22) 

Н.д.Колихаєв І.В. (Реєстр.картка №184) 

Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73) 

Статтю 33 доповнити частинами другою і 
третьою такого змісту: 

«2. Районні у місті Києві ради та їх 
виконавчі органи відповідно до Конституції та 
законів України здійснюють управління 
рухомим і нерухомим майном та іншими 
об'єктами, що належать до комунальної 
власності територіальних громад районів у 
місті, формують, затверджують, виконують 
відповідні бюджети та контролюють їх 
виконання, а також здійснюють інші 
повноваження, передбачені Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», в 
обсягах і межах, що визначаються Київською 
міською радою. 

3. Визначений Київською міською радою 
обсяг повноважень районних у місті Києві рад 
та їх виконавчих органів не може змінюватися 
міською радою без згоди відповідної районної 
у місті ради протягом даного скликання». 

  -548- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Статтю 33 доповнити новою частиною 
другою наступного змісту: 

«2. Районні у місті Києві ради відповідно до 
Конституції та законів України, в обсязі та 
межах, які визначені Київською міською 
радою:  

1) здійснюють управління  рухомим і 
нерухомим майном  та іншими об'єктами, що 
належать  до комунальної власності 
територіальних громад  району у місті Києві;  

2) затверджують відповідні бюджети та 
контролюють їх виконання;  

3) здійснюють інші повноваження 
відповідно до закону.» 

Відхилено  

  -549- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Враховано 

редакційно 
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Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

До статті 33 додати частину 2 такого змісту: 
«2. До повноважень районних у місті Києві 

рад належить вирішення питань: 
1) загальної середньої освіти, дошкільної 

освіти, позашкільної освіти; 
2) охорони здоров'я - первинної та 

профілактичної медико-санітарної допомоги, 
стоматологічної допомоги; 

3) культури, - закладів культури, крім тих, 
що віднесені до загальноміського рівня, 
культурні та мистецькі програми; 

4) молодіжних програм, спортивних споруд 
загального користування, підтримки програм 
туризму та фізичної культури; 

5) соціальної допомоги - територіальних 
центрів соціального обслуговування населення,  

6) містобудування та архітектури: контролю 
за дотриманням правил забудови; надання 
пропозицій до Генерального плану міста; 
затвердження детальних планів територій, крім 
тих, де планується спорудження об’єктів 
публічного призначення загальноміського 
значення; 

7) контролю у сфері експлуатації житла; 
8) озеленення та благоустрою території, 

організації місць відпочинку; 
9) ремонту та утримання міждворових 

заїздів; 
10) організації паркування транспортних 

засобів; 
11) організації торгівлі на ринках; 
12) управління комунальним майном, в т.ч. 

щодо надання в оренду відповідного 
комунального майна»; 

13) нагляд за виконанням бюджетних 
програм.» 

  -550- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

До статті 33 додати частину 3 такого змісту:  
«3. До компетенції районних в місті Києві 

рад належить вирішення додаткових питань, 
визначених Київською міською радою, із 
забезпеченням достатніх фінансових ресурсів». 

Враховано 

редакційно 

 

  -551-  Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Відхилено  
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Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

До статті 33 додати частину 4 такого змісту: 
 «4. Районні в місті Києві ради приймають 

акти індивідуальної дії». 

  -552- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

До статті 33 додати частину 5 такого змісту:  
 «5. Територіальна громада міста Києва у 

тому числі через районні в місті Києві ради 
управляє майном, у тому числі, об’єктами 
житлово-комунального господарства, що є в 
комунальній власності територіальної громади 
міста Києва, переданого їй рішенням Київської 
міської ради». 

Відхилено  

  -553- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

До статті 33 додати частину 6 такого змісту:  
«6. Районні в місті Києві ради, з метою 

проведення регулярних зборів жителів міських 
кварталів, розташованих на території такого 
району, та обговорення їх пропозицій і 
зауважень можуть створювати ради кварталів». 

Відхилено  

  -554- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

До статті 33 додати частину 7 такого змісту:  
«7. Районні у місті Києві ради право звертатись 

з письмовими зверненнями до Київського міського 
голови з питань, що стосуються інтересів жителів 
відповідного району в місті Києві як членів 
територіальної громади міста Києва та одночасно з 
цим можуть вимагати від Київської міської ради 
проведення публічних слухань по цим питанням». 

Враховано 

редакційно 

 

223. Стаття 34. Виконавчий орган районної у місті Києві 
ради 

-555- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка 

№398) 

Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390) 

Статтю 34 викласти в такій редакції: 
«Стаття 34. Виконавчий орган районної у 

місті Києві ради 
1. Районний у місті Києві магістрат є 

виконавчим органом районної у місті Києві 
ради, який утворюється відповідною радою на 

Відхилено  
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строк її повноважень. Після закінчення 
повноважень ради її виконавчий орган 
здійснює свої повноваження до сформування 
нового складу районного у місті Києві 
магістрату. 

2. Кількісний склад районного у місті Києві 
магістрату визначається Київською міською 
радою. Персональний склад районного у місті 
Києві магістрату затверджується відповідною 
районною у місті Києві радою за пропозицією 
голови відповідної ради. 

3. Районний у місті Києві магістрат 
утворюється у складі відповідно голови 
районної у місті Києві ради, заступника 
(заступників) голови районної у місті ради, 
керуючого справами (секретаря) районного у 
місті Києві магістраті. 

4. До складу районного у місті Києві 
магістрату входять також за посадою секретар 
районної у місті Києві ради. 

5. Районний у місті Києві магістрат є 
юридичною особою. 

6. Особливістю здійснення місцевого 
самоврядування та виконавчої влади в районах у 
місті Києві є створення територіальних 
підрозділів Київського магістрату, керівники яких 
входять до складу відповідних районних у місті 
Києві магістратів із правом дорадчого голосу». 

  -556- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 34 виключити. 

Враховано  

  -557- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

   Статтю 34 викласти у такій редакції: 
   «1. Виконавчим органом районної у місті 

Києві ради є виконавчий комітет районної у 
місті Києві ради. 

   2. Виконавчий комітет районної у місті 
Києві ради очолює голова, який призначається 
районною у місті Києві радою за результатами 
відкритого конкурсу. 

   3. Конкурс на посаду голови виконавчого 
комітету районної у місті Києві ради 
оголошується районною в місті Києві радою 
протягом перших семи днів роботи відповідної 

Відхилено  
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ради. Результати конкурсу мають бути 
оголошені протягом шістдесяти днів з дати 
оголошення конкурсу.  

4. Якщо протягом десяти днів після 
оголошення результатів конкурсу жодний 
кандидат не буде призначений на посаду голови 
виконавчого комітету районної у місті Києві 
ради, Київський міський голова призначає 
виконуючого обов’язки голови виконавчого 
комітету районної у місті Києві ради. 

   5. Голова голови виконавчого комітету 
районної у місті Києві ради призначається на 
посаду за контрактом строком на два роки. 

6. Виконавчий комітет районної у місті 
Києві ради щорічно звітує перед районною в 
місті Києві радою. 

7. Типове положення про виконавчий 
комітет районної у місті Києві ради та 
примірний перелік його структурних 
підрозділів затверджуються Київською 
міською радою. 

8. Повноваження виконавчого комітету 
районної у місті Києві ради визначаються 
Законом України “Про місцеве самоврядування 
в Україні”. 

9. Виконавчі комітети районних у місті 
Києві рад взаємодіють з виконавчим органом 
Київської міської ради, забезпечуючи постійну 
комунікацію та інформаційний обмін.» 

  -558- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

Викласти статтю в такій редакції 
«Стаття 34. Виконавчі органи Київської 

міської та районних у місті Києві рад 
1. Виконавчими органами районних у місті 

Києві рад є районні у місті Києві адміністрації. 
2. Порядок формування та повноваження 

виконавчих органів районних у місті Києві рад 
визначаються Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» з урахуванням 
особливостей, визначених цим Законом. 

3. Типове положення про районну в місті 
Києві адміністрацію та примірний перелік її 
структурних підрозділів затверджуються 
Київською міською радою. 

4. Районні в місті Києві адміністрації 
взаємодіють з Київським магістратом, 
забезпечуючи постійну комунікацію та 
інформаційний обмін». 

Відхилено  



 2110_київ_база_doc_534941 (2)  20.10.2021  До проекту Закону України "Про місто Київ - столицю України" стор.   192 
 

23.07.2020 

  -559- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Статтю 34 викласти у новій редакції 
наступного змісту: 

«Стаття 34. Виконавчий орган районної у 
місті Києві ради 

1. Виконавчим органом районної у місті 
Києві ради є районна у місті Києві 
адміністрація. 

2. Районну в місті Києві адміністрацію очолює 
голова, який призначається районною у місті Києві 
радою за результатами відкритого конкурсу, який 
проводиться відповідно до Положення, 
затвердженого Київською міською радою. 

3. Голова районної в місті Києві 
адміністрації призначається на посаду за 
контрактом. 

4. Районна в місті Києві адміністрація 
щорічно звітує перед районною в місті Києві 
радою. 

5. Типове положення про районну в місті 
Києві адміністрацію та примірний перелік її 
структурних підрозділів затверджуються 
Київською міською радою. 

6. Районні в місті Києві адміністрації 
взаємодіють з Київським магістратом, 
забезпечуючи постійну комунікацію та 
інформаційний обмін.» 

Відхилено  

  -560- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Статтю 34 викласти в наступній редакції: 
«Стаття 34. Виконавчий орган районної у 

місті Києві ради 
1. Виконавчим органом районної у місті 

Києві ради є її виконавчий комітет. 
2. Виконавчий комітет районної в місті 

Києві ради очолює голова, який призначається 
районною у місті Києві радою за результатами 
відкритого конкурсу. 

3. Конкурс на посаду голови виконавчого 
комітету районної в місті Києві ради 
оголошується районною в місті Києві радою 
протягом перших семи днів роботи відповідної 
ради. Результати конкурсу мають бути 
оголошені протягом шістдесяти днів з дати 
оголошення конкурсу.  

4. Якщо протягом десяти днів після 
оголошення результатів конкурсу жодний 

Відхилено  
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кандидат не буде призначений на посаду голови 
виконавчого комітету районної в місті Києві 
ради, Київський міський голова призначає 
виконуючого обов’язки голови виконавчого 
комітету районної в місті Києві ради. 

5. Голова виконавчого комітету районної в 
місті Києві ради призначається на посаду за 
контрактом строком на два роки. 

6. Виконавчий комітет районної в місті 
Києві ради щорічно звітує перед районною в 
місті Києві радою. 

7. Типове положення про виконавчий 
комітет районної в місті Києві ради та 
примірний перелік його  структурних 
підрозділів затверджуються Київською 
міською радою. 

8. Повноваження виконавчого комітету 
районної в місті Києві ради визначаються 
Законом України “Про місцеве самоврядування 
в Україні”. 

9. Виконавчі комітети районних у місті 
Києві рад взаємодіють з Київським 
магістратом, забезпечуючи постійну 
комунікацію та інформаційний обмін.». 

  -561- Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка 

№214) 

Статтю 34 викласти в такій редакції 
«Стаття 34. Виконавчі органи районних у 

місті Києві рад 
1.Виконавчими органами районної у місті 

Києві ради є їх виконавчі комітети, відділи, 
управління та інші створювані радами 
виконавчі органи. 

2. Виконавчі комітети районних у місті 
Києві рад створюються в порядку, 
передбаченому Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”.  

3. Організація діяльності виконавчих органів 
районних у місті Києві рад визначаються 
Київською міською радою з урахуванням 
обсягу наданих районним у місті Києві радам 
повноважень.» 

Відхилено  

  -562- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

Статтю 34 викласти в наступній редакції: 
«Стаття 34. Виконавчий орган районної у 

місті Києві ради 
1. Виконавчим органом районної у місті 

Києві ради є районна у місті Києві 

Відхилено  
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адміністрація. 
2. Районну в місті Києві адміністрацію 

очолює голова районної в місті Києві 
адміністрації.  

3. Голова районної в місті Києві 
адміністрації виконує свої повноваження 
протягом строку повноважень районної у місті 
Києві ради відповідного скликання. 

4. Районна в місті Києві адміністрація 
щорічно звітує перед районною в місті Києві 
радою. 

5. Типове положення про районну в місті 
Києві адміністрацію та примірний перелік її 
структурних підрозділів затверджуються 
Київською міською радою. 

6. Повноваження районної в місті Києві 
адміністрації визначаються Законом України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”. 

7. Районні в місті Києві адміністрації 
взаємодіють з Адміністрацією міста Києва, 
забезпечуючи постійну комунікацію та 
інформаційний обмін.» 

224. 1. Виконавчим органом районної у місті Києві ради 
є районна у місті Києві адміністрація. 

-563- Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка 

№211) 

Частину першу статті 34 викласти у такій 
редакції:  

«1. Районна у місті Києві управа є 
одноособовим виконавчим органом районної у 
місті Києві ради». 

Відхилено  

  -564- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Частину першу статті 34 викласти в такій 
редакції:  

«1.Виконавчим органом районної у місті 
Києві ради є виконавчий офіс району у місті 
Києві.» 

Відхилено  

  -565- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Частину першу статті 34 викласти у такій 
редакції:  

«1. Районні у місті Києві ради мають 
виконавчі органи районних у місті Києві рад». 

Враховано 

редакційно 

 

225. 2. Районну в місті Києві адміністрацію очолює 
голова, який призначається районною у місті Києві 
радою за результатами відкритого конкурсу. 

-566- Н.д.Подгорна В.В. (Реєстр.картка 

№349) 

Частину другу статті 34 викласти в такій 
редакції:  

Відхилено  
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«2. Районну в місті Києві адміністрацію 
очолює голова, який призначається у порядку 
визначеному Законом України «Про місцеві 
державні адміністрації». 

  -567- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

У частині другій статті 34 слова «Районну в 
місті Києві адміністрацію» замінити словами 
«Виконавчий офіс району у місті Києві». 

Відхилено  

  -568- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

В частині другій статті 34 проекту після слів 
«за результатами відкритого конкурсу,» додати 
слова  «порядок проведення якого та вимоги до 
кандидатів визначаються Київською міською 
радою.». 

Відхилено  

  -569- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка 

№223) 

У пункті 2 статті 34 після слів «районною у 
місті Києві радою» виключити слова «за 
результатами відкритого конкурсу»; 

Відхилено  

  -570- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка 

№223) 

У пункті 2 статті 34 після слів «районною у 
місті Києві радою»  додати слова «зі складу 
депутатів районної у місті Києві ради». 

Відхилено  

  -571-  Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка 

№83) 

Частину другу статті 34 допоовнити 
словами: «порядок якого затверджується 
районною в місті Києві радою». 

Відхилено  

  -572- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Частину 2 статті 34 викласти у такій 
редакції: 

«2. Виконавчий орган районної у місті Києві 
ради очолює голова, який призначається 
районною у місті Києві радою за результатами 
відкритого конкурсу. Порядок та строки 
проведення конкурсу визначається 
Положенням, яке затверджується Київською 
міською радою». 

Відхилено  

226. 3. Конкурс на посаду голови районної в місті Києві 
адміністрації оголошується районною в місті Києві 
радою протягом перших семи днів роботи відповідної 

-573-   Н.д.Подгорна В.В. (Реєстр.картка 

№349) 

Частину 3  статті 34 виключити.  

Враховано  
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ради. Результати конкурсу мають бути оголошені 
протягом шістдесяти днів з дати оголошення 
конкурсу. 

  -574- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка 

№223) 

Частину 3 статті 34 виключити. 

Враховано  

  -575-  Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка 

№218) 

Частини 3-5 викласти в новій редакції 
такого змісту: 

«3. До призначення рішенням районної в 
місті Києві ради голови виконавчого органу 
районної у місті Києві ради, Київський міський 
голова призначає тимчасового виконуючого 
обов’язки голови виконавчого органу районної 
у місті Києві. 

4. Голова виконавчого органу районної у місті 
Києві ради призначається на посаду за 
контрактом на строк повноважень ради. Контракт 
з головою виконавчого органу районної у місті 
Києві ради може бути достроково припинений 
районною у місті Києві: 

1) з власної ініціативи - двома третинами 
депутатів від загального складу ради;  

2) за вмотивованим поданням Київського 
міського голови - більшістю депутатів від 
загального складу ради»; 

3) інших підстав передбачених контрактом. 
5. Районна в місті Києві адміністрація 

щорічно, а також на вимогу звітує перед 
відповідною районною в місті Києві радою.» 

Відхилено  

  -576-  Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

У частині 3 статті 34 слова «районної в місті 
Києві адміністрації» замінити словами 
«виконавчого органу районної у місті Києві ради», 

  слово «семи» замінити словом «трьох»;  
  слово «шістдесяти» замінити словом 

«тридцяти». 

Відхилено  

227. 4. Якщо протягом десяти днів після оголошення 
результатів конкурсу жодний кандидат не буде 
призначений на посаду голови районної в місті Києві 
адміністрації, Київський міський голова призначає 
виконуючого обов’язки голови районної в місті Києві 
адміністрації . 

-577- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

Частину четверту статті 34 проекту викласти 
в наступній редакції: 

«4. Якщо протягом десяти днів після 
оголошення результатів конкурсу жодний 

Відхилено  
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кандидат не буде призначений на посаду 
голови районної в місті Києві адміністрації або 
у визначений строк не призначено конкурс, 
Київський міський голова призначає 
виконуючого обов’язки голови районної в місті 
Києві адміністрації, з одночасним 
оголошенням конкурсу на відповідну посаду.». 

  -578- Н.д.Подгорна В.В. (Реєстр.картка 

№349) 

Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка №223) 

Частину  4 статті 34 виключити. 

Враховано  

  -579-  Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

 Частину 4 статті 34 викласти у такій 
редакції:  

 «4. Якщо протягом десяти днів після 
оголошення результатів конкурсу жодний 
кандидат не буде призначений рішенням 
районної в місті Києві ради на посаду голови 
виконавчого органу районної у місті Києві 
ради, Київський міський голова, на строк, не 
більший за 60 днів, призначає тимчасового 
виконуючого обов’язки голови виконавчого 
органу районної у місті Києві ради з 
одночасним письмовим зверненням до 
відповідної районної у місті ради про 
необхідність невідкладного оголошення та 
проведення ними повторного конкурсу. У разі, 
якщо протягом п’яти днів після оголошення 
результатів повторного конкурсу, жодний 
кандидат не буде призначений на посаду 
голови виконавчого органу районної у місті 
Києві ради, така районна у місті Києві рада, у 
відповідності до статті 75 Закону України «Про 
місцеве самоврядування», припиняє свої 
повноваження достроково». 

Відхилено  

228. 5. Голова районної в місті Києві адміністрації 
призначається на посаду за контрактом строком на два 
роки. 

-580- Н.д.Заблоцький М.Б. (Реєстр.картка 

№304) 

Частину п`яту статті 34 доповнити новим 
реченням такого змісту: 

«На нього поширюється дія Закону України 
«Про запобігання корупції»». 

Відхилено  

  -581- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

В частину п’яту статті 34 проекту додати 

Відхилено  
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нове речення такого змісту: 
«Повторне призначення на посаду можливе 

лише за наслідками нового конкурсу.». 

  -582- Н.д.Подгорна В.В. (Реєстр.картка 

№349) 

Частину п’яту статті 34 виключити. 

Враховано  

  -583- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка 

№223) 

У частині п’ятій статті 34 після слів «за контрактом 
строком на» виключити слова «два роки». 

Відхилено  

  -584- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка 

№223) 

У частині п’ятій статті 34 після слів «за 
контрактом строком на» додати слова «п’ять років». 

Відхилено  

  -585- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Частину 5 статті 34 викласти у такій 
редакції:  

«5. Голова виконавчого органу районної у 
місті Києві ради призначається на посаду за 
контрактом на строк повноважень ради. 
Контракт з головою виконавчого органу 
районної у місті Києві ради може бути 
достроково припинений районною у місті 
Києві: 1) з власної ініціативи - двома 
третинами депутатів від загального складу 
ради; 2) за вмотивованим поданням Київського 
міського голови - більшістю депутатів від 
загального складу ради». 

Відхилено  

229. 6. Районна в місті Києві адміністрація щорічно 
звітує перед районною в місті Києві радою. 

-586- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

В частині шостій статті 34 проекту після 
слів «в місті Києві радою» додати слова «, а 
також на її вимогу.». 

Відхилено 

 

 

  -587-  Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

У частині 6 статті 34 слова «Районна в місті 
Києві адміністрація» замінити словами 
«Голова виконавчого органу районної у місті 
Києві ради». 

Відхилено  

  -588- Н.д.Подгорна В.В. (Реєстр.картка Враховано  
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№349) 

Частину шосту статті 34 виключити. 

  -589- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

У частині шостій статті 34 слова «Районна в 
місті Києві адміністрація» замінити словами 
«Виконавчий офіс району у місті Києві».  

Відхилено  

230. 7. Типове положення про районну в місті Києві 
адміністрацію та примірний перелік її структурних 
підрозділів затверджуються Київською міською 
радою. 

-590- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211  
Частину 7 статті 34 виключити. 

Враховано  

  -591- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Частину сьому статті 34 викласти в такій 
редакції «Типове положення виконавчий офіс 
району у місті Києві та примірний перелік його 
структурних підрозділів затверджуються 
Київською міською радою». 

Відхилено  

231. 8. Повноваження районної в місті Києві 
адміністрації визначаються Законом України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”. 

-592- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211)  
Частину 8 статті 34 виключити. 

Враховано  

232. 9. Районні в місті Києві адміністрації взаємодіють з 
Київським магістратом, забезпечуючи постійну 
комунікацію та інформаційний обмін. 

-593-   Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Частину 9 статті 34 виключити. 

Враховано  

  -594- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

У частині 9 статті 34 слова «Районні в місті 
Києві адміністрації» замінити словами 
«Виконавчі офіси районів у місті Києві». 

Відхилено  

  -595- Н.д.Грищук Р.П. (Реєстр.картка 

№222) 

Доповники Розділ ІІ Статтею 35, подальшу 
нумерацію змістити. 

«Стаття 35. Здійснення самоврядування 
інструментами електронної демократії. 

1. Самоврядування в Столиці розвивається з 
використанням інструментів електронної 
демократії, перелік та порядок роботи яких 
визначається Статутом Києва, чи рішенням 
Київської Міської Ради з урахування норм 
чинного законодавства України.  

2. Обов'язковими інструментами 
електронної демократії у Столиці є 

Відхилено 
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громадський бюджет, електронні звернення, 
петиції, електронна форма для збору місцевих 
ініціатив, публічних консультацій, 
референдумів, голосування щодо відкликання 
депутатів місцевих рад, рішень органів 
самоврядування населення, об'єднань 
співвласників багатоповерхових будинків, 
інших інструментів впроваджених у місті 
Київською міською радою.  

3. Через механізми публічних консультацій 
та громадський бюджет визначається розподіл 
коштів бюджету розвитку міста. На 
громадський бюджет направляється не менше 
2% дохідної частини бюджету міста.  

4. У складі виконавчого органу Київської 
міської ради діє офіс електронної демократії, 
який підпорядкований Міському голові та 
звітує Київській міській раді, здійснює 
координацію вироблення та впровадження 
політики цифрової трансформації місцевого 
самоврядування, розвитку доброго врядування, 
участі в них мешканців, громадських 
організацій, соціально-відповідального бізнесу 
інструментами електронної демократії, 
контролює й координує роботу органами 
місцевої влади з цими інструментами.» 

  -596-  Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка 

№218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Доповнити законопроект новою статтею 33 
такого змісту: 

«Стаття 33. Забезпечення прозорості 
діяльності органів місцевого самоврядування 
міста Києва 

1. Міська електронна канцелярія – це 
електронна система, що забезпечує 
автоматизацію ведення обліку визначеної 
рішенням Київської міської ради публічної 
інформації та актів органів місцевого 
самоврядування, місцевих органів виконавчої 
влади, а також підприємств, установ і 
організацій, що належать до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва 
та є розпорядниками інформації, шляхом 
створення, розміщення, оприлюднення та 
обміну інформацією, даними і документами в 
електронному вигляді, до складу якої входять 
центральна база даних та електронні 
інформаційні системи, між якими забезпечено 
автоматичний обмін інформацією, даними та 

Відхилено  
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документами через відкритий програмний 
інтерфейс (АРI). 

2. Принципами функціонування міської 
електронної канцелярії є внесення інформації у 
машинозчитуваному вигляді та обов’язковості 
реєстрації в міській електронній канцелярії 
усіх актів органів місцевого самоврядування та 
місцевих органів виконавчої влади.  

3. Метою створення міської електронної 
канцелярії є забезпечення відкритості органів 
місцевого самоврядування і органів виконавчої 
влади та спрощення взаємодії територіальної 
громади міста Києва з органами місцевого 
самоврядування та органами виконавчої влади. 

4. Документування управлінської діяльності 
та діловодство Київської міської ради, 
Київського магістрату та районних у місті 
Києві рад здійснюється у формі електронного 
документообігу виключно через міську 
електронну канцелярію.  Службові документи 
розміщуються у міській електронній канцелярії 
в момент їх підписання уповноваженою 
особою із застосуванням кваліфікованих 
електронних довірчих послуг. 

5. Київський магістрат забезпечує 
функціонування міської електронної 
канцелярії. 

6. Порядок ведення міської електронної 
канцелярії визначається Київською міською 
радою. 

7. Фінансування заходів щодо створення та 
функціонування міської електронної  
канцелярії здійснюється за рахунок коштів 
бюджету міста Києва». 

У зв’язку із цим змінити нумерацію 
наступних статей проекту. 

 

  -597-  Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка 

№218) 

Доповнити законопроект новою статтею 33 
такого змісту: 

Стаття 33. Забезпечення прозорості 
діяльності органів місцевого самоврядування 
міста Києва 

1. Міська електронна канцелярія – це 
електронна система, що забезпечує 
автоматизацію ведення обліку визначеної 
рішенням Київської міської ради публічної 
інформації та актів органів місцевого 
самоврядування, місцевих органів виконавчої 

Відхилено  
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влади, а також підприємств, установ і 
організацій, що належать до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва 
та є розпорядниками інформації, шляхом 
створення, розміщення, оприлюднення та 
обміну інформацією, даними і документами в 
електронному вигляді, до складу якої входять 
центральна база даних та електронні 
інформаційні системи, між якими забезпечено 
автоматичний обмін інформацією, даними та 
документами через відкритий програмний 
інтерфейс (АРI). 

2. Принципами функціонування міської 
електронної канцелярії є внесення інформації у 
машинозчитуваному вигляді та обов’язковості 
реєстрації в міській електронній канцелярії 
усіх актів органів місцевого самоврядування та 
місцевих органів виконавчої влади.  

3. Метою створення міської електронної 
канцелярії є забезпечення відкритості органів 
місцевого самоврядування і органів виконавчої 
влади та спрощення взаємодії територіальної 
громади міста Києва з органами місцевого 
самоврядування та органами виконавчої влади. 

4. Документування управлінської діяльності 
та діловодство Київської міської ради, 
Київського магістрату та районних у місті 
Києві рад здійснюється у формі електронного 
документообігу виключно через міську 
електронну канцелярію.  Службові документи 
розміщуються у міській електронній канцелярії 
в момент їх підписання уповноваженою 
особою із застосуванням кваліфікованих 
електронних довірчих послуг. 

5. Київський магістрат забезпечує 
функціонування міської електронної 
канцелярії. 

6. Порядок ведення міської електронної 
канцелярії визначається Київською міською 
радою. 

7. Фінансування заходів щодо створення та 
функціонування міської електронної  
канцелярії здійснюється за рахунок коштів 
бюджету міста Києва». 

8. Київський магістрат забезпечує суцільну 
інвентаризацію майна, що належить 
територіальній громаді міста Києва, за 
підсумками якої здійснюється:  

    1) встановлення достовірності даних 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
підприємств, установ та організацій; 
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    2) виявлення фактичної наявності майна 
та його стану; 

    3) визначення лишку або нестачі майна; 
    4) виявлення майна, що належить 

територіальній громаді міста Києва, але не 
обліковується; 

    5) виявлення майна, що не відповідає 
критеріям визнання активом або не 
використовується; 

    6) створення переліку комунального 
майна та відповідного програмного 
забезпечення щодо наявності комунального 
майна, його уху та ефективного 
використання». 

 
  -598- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Доповнити законопоект новою статтею 34 
такого змісту: 

«Стаття 34. Контрольно–ревізійні комісії 
Київської міської ради, моніторинг та аудит 

1. Київська міська рада має право 
створювати контрольно–ревізійні комісії для 
поточної перевірки питань, які становлять 
суспільний інтерес. До складу контрольно–
ревізійної комісії входять депутати Київської 
міської ради. До роботи контрольно–ревізійної 
комісії можуть бути залучені експерти з 
правом дорадчого голосу. 

2. Київська міська рада у січні місяці 
кожного року оголошує про проведення 
процедури закупівлі послуг аудиту у зовнішніх 
постачальників у спосіб, що передбачений 
Законом України «Про публічні закупівлі» та 
цим Законом.  

3. Предметом аудиту можуть бути питання 
щодо:  

1) надходжень до міського бюджету Києва 
податків і зборів (обов'язкових платежів) та 
інших доходів; 

2) здійснення видатків міського бюджету 
Києва виконавчим органом Київської міської 
ради та виконавчими органами районних у 
місті Києві рад; 

3) управління об'єктами комунальної 
власності в частині, що стосується 
забезпечення відрахування (сплати) до 
міського бюджету Києва коштів, отриманих 
територіальною громадою як власником таких 
об'єктів, а також використання коштів міського 

Відхилено  
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бюджету Києва, спрямованих на відповідні 
об'єкти; 

4) здійснення публічних закупівель 
органами місцевого самоврядування міста 
Києва; 

5) показників ефективності діяльності 
посадових осіб виконавчого органу Київської 
міської ради; 

6) інших операцій, пов'язаних із 
надходженням коштів до міського бюджету 
Києва та їх використанням.     

4. Результати зовнішнього аудиту 
підлягають офіційному оприлюдненню на сайті 
Київської міської ради протягом трьох робочих 
днів з моменту їх отримання, але не пізніше 
першого вересня поточного року.  

5. На підставі висновку зовнішньої 
аудиторської перевірки контрольно–ревізійна 
комісія готує та подає звіт до Київської міської 
ради.». 

У зв’язку із цим змінити нумерацію 
наступних статей проекту. 

233. РОЗДІЛ ІІІ -599- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка 

№398) 

Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390) 

Розділ ІІІ «Особливості здійснення 
виконавчої влади» виключити. 

Відхилено РОЗДІЛ ІІІ 

234. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ВИКОНАВЧОЇ 
ВЛАДИ 

-600- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Назву розділу ІІІ та статтю 35 викласти в 

такій редакції: 

«Розділ ІІІ 

Особливості здійснення державної 

виконавчої влади в місті Києві 

Стаття 12. Здійснення державної виконавчої 

влади в місті Києві 

1. Державну виконавчу владу в місті Києві 

здійснює Київська міська державна 

адміністрація. 

2. Київська міська державна адміністрація 

здійснює свої повноваження відповідно до 

Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» з урахуванням особливостей, 

визначених цим законом. 

3. Особливістю здійснення державної 

виконавчої влади у місті Києві є здійснення 

Враховано Особливості здійснення державної виконавчої влади 
в місті Києві 
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Київською міською державною адміністрацією 

повноважень із забезпечення законності в 

діяльності Київської міської та районних у 

місті Києві рад, їхніх виконавчих органів, 

Київського міського голови, забезпечення 

реалізації державних програм та прийняття 

рішень щодо об’єктів загальнодержавного 

значення та/або державної форми власності на 

території міста Києва, а також здійснення 

повноважень із забезпечення координації та 

законності в діяльності відповідних 

територіальних органів центральних органів 

виконавчої влади на території міста Києва, 

визначених Законом України «Про місцеві 

державні адміністрації». 

4. Окремі повноваження місцевого 

самоврядування Київською міською 

державною адміністрацією не здійснюються у 

зв'язку з наявністю у Київської міської ради та 

районних у місті Києві рад власних виконавчих 

органів. 

5. У районах у місті Києві можуть 

створюватися структурні підрозділи апарату 

Київської міської державної адміністрації.   

6. Районні в місті Києві державні 

адміністрації не утворюються». 

235. Стаття 35. Органи державної виконавчої влади у 
місті Києві 

-601- Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка 

№347) 

Назву статті 35 проекту пропоную викласти 
в такій редакції: 

«Стаття 35. Київська міська державна 
адміністрація». 

Відхилено Стаття 12. Здійснення державної виконавчої влади 
в місті Києві 

  -602- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

Статтю 35 викласти в новій редакції: 
«Стаття 35. Здійснення виконавчої влади в 

місті Києві 
1. Виконавчу владу у місті Києві здійснює 

Київська міська державна адміністрація. 
2. Київська міська державна адміністрація є 

місцевим органом виконавчої влади і входить 
до системи органів виконавчої влади. 

3. Особливістю виконавчої влади у місті 
Києві є виконання Київською міською 
державною адміністрацією контрольно-
наглядових та координаційних функцій. 

Враховано частково  
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4. Київська міська державна адміністрація 
здійснює повноваження, передбачені Законом 
України “Про місцеві державні адміністрації” 
та іншими законами України, крім галузевих 
повноважень, які відносяться до компетенції 
органів місцевого самоврядування, 
передбачених Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». Вказані 
повноваження здійснюються виконавчими 
органами Київської міської ради та районних у 
місті Києві рад з урахуванням особливостей, 
визначених цим Законом. 

5. У районах в місті Києві можуть 
створюватися структурні підрозділи Київської 
міської державної адміністрації.» 

  -603- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Статтю 35 викласти у новій редакції 
наступного змісту:  

«Стаття 35. Здійснення виконавчої влади у 
місті Києві 

1. Київська міська державна адміністрація є 
місцевим органом виконавчої влади і входить 
до системи органів виконавчої влади та 
здійснює контрольно-наглядові та 
координаційні функції. 

2. Київську міську державну адміністрацію 
не може очолювати Київський міський голова. 

3. Районні державні у місті Києві 
адміністрації не створюються.» 

Відхилено  

  -604- Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка 

№214) 

Статтю 35 викласти в такій редакції 
«Стаття 35. Особливості здійснення 

виконавчої влади у місті Києві 
1. Виконавчу владу у місті Києві здійснює 

Київська міська державна адміністрація з 
урахуванням особливостей, визначених цим 
Законом. 

2. Київська міська державна адміністрація, 
крім повноважень, визначених Законом 
України “Про місцеві державні адміністрації”, 
може здійснювати повноваження, делеговані їй 
Київською міською радою.» 

Відхилено  

236. 1. Київська міська державна адміністрація є 
місцевим органом виконавчої влади і входить до 

-605- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Відхилено 1. Державну виконавчу владу в місті Києві 
здійснює Київська міська державна адміністрація. 
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системи органів виконавчої влади. Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Частину 1 статті 35 викласти у такій редакції 
«1. Київська міська державна адміністрація є 

місцевим органом виконавчої влади і входить 
до системи органів виконавчої влади. Статус 
Київської міської державної адміністрації 
визначається Конституцією України, Законом 
України  «Про місцеві державні адміністрації», 
іншими законами з особливостями 
визначеними цим Законом.» 

2. Київська міська державна адміністрація 
здійснює свої повноваження відповідно до Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації» з 
урахуванням особливостей, визначених цим законом. 

3. Особливістю здійснення державної виконавчої 
влади у місті Києві є здійснення Київською міською 
державною адміністрацією повноважень із 
забезпечення законності в діяльності Київської 
міської та районних у місті Києві рад, їхніх 
виконавчих органів, Київського міського голови, 
забезпечення реалізації державних програм та 
прийняття рішень щодо об’єктів загальнодержавного 
значення та/або державної форми власності на 
території міста Києва, а також здійснення 
повноважень із забезпечення координації та 
законності в діяльності відповідних територіальних 
органів центральних органів виконавчої влади на 
території міста Києва, визначених Законом України 
«Про місцеві державні адміністрації». 

4. Окремі повноваження місцевого 
самоврядування Київською міською державною 
адміністрацією не здійснюються у зв'язку з наявністю 
у Київської міської ради та районних у місті Києві рад 
власних виконавчих органів. 

5. У районах у місті Києві можуть створюватися 
структурні підрозділи апарату Київської міської 
державної адміністрації.   

6. Районні в місті Києві державні адміністрації не 
утворюються. 

  -606- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Частину 1 статті 35 викласти у такій 
редакції:  

«1. Місцевим органом виконавчої влади у 
місті Києві є Київська міська державна 
адміністрація». 

Відхилено  

237. 2. Київську міську державну адміністрацію очолює 
голова, який призначається на посаду і звільняється 
Президентом України за поданням Кабінету Міністрів 
України на строк повноважень Президента України. 

-607- Н.д.Княжицький М.Л. 

(Реєстр.картка №116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Частину другу статті 35 доповнити абзацом 
наступного змісту: 

«2. У разі призначення головою Київської 
міської державної адміністрації особи, яка 

Відхилено  
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обрана Київським міським головою, 
виконавчий орган Київської міської ради може 
паралельно виконувати функції Київської 
міської державної адміністрації.» 

  -608- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Частину 2 статті 35 викласти у такій 
редакції:  

«2. Особливістю виконавчої влади у місті 
Києві є виконання Київською міською 
державною адміністрацією контрольно-
наглядових та координаційних функцій». 

Відхилено  

  -609- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка 

№407) 

Статтю 35 законопроекту доповнити 
частинами третьою-четвертою такого змісту: 

«3. Київська міська рада може висловити 
недовіру голові Київської міської державної 
адміністрації, на підставі чого Президент 
України приймає рішення і дає раді 
обґрунтовану відповідь. 

4. Якщо недовіру голові Київської міської 
державної адміністрації висловили не менш як 
дві третини депутатів від загального складу 
ради, Президент України приймає рішення про 
відставку голови Київської міської державної 
адміністрації.». 

Відхилено  

  -610- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

До статті 35 додати частину 3 у такій 
редакції:  

«3. У районах в місті Києві, за рішенням 
Голови Київської міської державної 
адміністрації, можуть створюватися структурні 
підрозділи Київської міської державної 
адміністрації».  

Враховано  

редакційно 

 

238. Стаття 36. Повноваження Київської міської 
державної адміністрації 

-611- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 36 викласти у такій редакції 

Відхилено Стаття 13. Голова Київської міської державної 
адміністрації 

1. Голова Київської міської державної адміністрацію 
призначається на посаду та звільняється з посади 
Президентом України за поданням Кабінету Міністрів 
України в порядку, визначеному Законом України 
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«Стаття 36. Повноваження Київської міської 
державної адміністрації 

1. Повноваження Київської міської 
державної адміністрації визначаються 
Конституцією та законами України, з 
особливостями встановленими цим Законом. 

2. Виконавчим органам Київської міської 
ради на території міста Києва делегуються 
повноваження місцевих державних 
адміністрацій, визначені Законом України "Про 
місцеві державні адміністрації", іншими 
законами відповідно до частини 3 статті 143 
Конституції України за винятком наступних 
повноважень: 

1) забезпечення виконання Конституції та 
законів України, актів Президента України, 
Кабінету Міністрів України, інших органів 
виконавчої влади; 

2) забезпечення законності і правопорядку, 
додержання прав і свобод громадян в межах 
міста Києва; 

3) координування діяльності територіальних 
органів центральних органів виконавчої влади; 

4) забезпечення взаємодії органів виконавчої 
влади з органами місцевого самоврядування; 

5) спрямовує і організовує діяльність 
територіальних органів центральних органів 
виконавчої влади та забезпечує їх взаємодію з 
органами місцевого самоврядування в умовах 
воєнного або надзвичайного стану, 
надзвичайної екологічної ситуації. 

3. Голова Київської міської державної 
адміністрації має право: 

1) бути присутнім та виступати на 
засіданнях органів місцевого самоврядування; 

2) звертатися та одержувати від 
компетентних органів, установ та організацій 
усіх форм власності необхідну інформацію для 
здійснення своїх повноважень; 

3) розглядати звернення (заяви, скарги 
тощо) з мотивів невідповідності актів органів 
місцевого самоврядування Конституції чи 
законам України; 

4) представляти Київську міську державну 
адміністрацію у відносинах з іншими 
державними органами та органами місцевого 
самоврядування; 

5) в межах затвердженого фінансування 
виступати розпорядником коштів міської 
державної адміністрації, використовуючи їх 
лише за цільовим призначенням; 

«Про місцеві державні адміністрації». 

2. Київську міську державну адміністрацію не може 
очолювати Київський міський голова. 

3. У зв'язку зі столичним статусом міста Києва 
голова Київської міської державної адміністрації має 
такі додаткові повноваження: 

1) бере участь у вирішенні питань щодо проведення 
у місті Києві заходів загальнодержавного та/або 
міжнародного характеру;   

2) може брати участь у засіданнях Кабінету 
Міністрів України з правом дорадчого голосу при 
розгляді питань, що стосуються міста Києва;   

3) бере участь у вирішенні питань щодо 
розташування у місті Києві резиденції голови держави 
- Президента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України, центральних органів 
виконавчої влади, інших органів державної влади, 
офіційних представництв іноземних держав і 
міжнародних організацій в Україні, а також у 
протокольних заходах, що стосуються столичних 
функцій міста Києва; 

4) дає згоду на призначення та звільнення керівників 
розташованих у місті Києві державних підприємств 
(крім керівників підприємств Збройних Сил та інших 
військових формувань України);  

5) погоджує питання щодо створення, реорганізації, 
перепрофілювання або ліквідації установ, 
підприємств чи організацій загальнодержавного 
значення та/або державної форми власності, 
розташованих на території міста Києва. 
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6) призначати на посади та звільняти з посад 
своїх заступників, керівників структурних 
підрозділів Київської міську державної 
адміністрації; 

7) у межах здійснення своїх повноважень 
створювати консультативні, дорадчі та інші 
допоміжні органи, служби та комісії, члени 
яких виконують свої функції на громадських 
засадах, а також визначати їх завдання, функції 
та персональний склад; 

8) вживати інші заходи, що необхідні для 
виконання покладених на Київську міську 
державну адміністрацію завдань. 

4. На виконання своїх повноважень голова 
Київської міської державної адміністрації 
видає накази, розпорядження.» 

  -612- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300 

Статті 36 і 37 викласти в такій редакції: 

«Стаття 13. Голова Київської міської 

державної адміністрації 

1. Голова Київської міської державної 

адміністрацію призначається на посаду та 

звільняється з посади Президентом України за 

поданням Кабінету Міністрів України в 

порядку, визначеному Законом України «Про 

місцеві державні адміністрації». 

2. Київську міську державну адміністрацію 

не може очолювати Київський міський голова. 

3. У зв'язку зі столичним статусом міста 

Києва голова Київської міської державної 

адміністрації має такі додаткові повноваження: 

1) бере участь у вирішенні питань щодо 

проведення у місті Києві заходів 

загальнодержавного та/або міжнародного 

характеру;   

2) може брати участь у засіданнях Кабінету 

Міністрів України з правом дорадчого голосу 

при розгляді питань, що стосуються міста 

Києва;   

3) бере участь у вирішенні питань щодо 

розташування у місті Києві резиденції голови 

держави - Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, інших 

органів державної влади, офіційних 

представництв іноземних держав і 

Враховано  
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міжнародних організацій в Україні, а також у 

протокольних заходах, що стосуються 

столичних функцій міста Києва; 

4) дає згоду на призначення та звільнення 

керівників розташованих у місті Києві 

державних підприємств (крім керівників 

підприємств Збройних Сил та інших 

військових формувань України);  

5) погоджує питання щодо створення, 

реорганізації, перепрофілювання або ліквідації 

установ, підприємств чи організацій 

загальнодержавного значення та/або державної 

форми власності, розташованих на території 

міста Києва. 

Стаття 14. Особливості забезпечення 

законності в діяльності органів місцевого 

самоврядування в місті Києві 

1. Забезпечення законності в діяльності 

Київської міської та районних у місті Києві 

рад, їхніх виконавчих органів, Київського 

міського голови здійснюється відповідно до 

Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» з урахуванням особливостей, 

визначених цим законом. 

2. Крім відповідних актів Київської міської 

ради та районних у місті Києві рад, їх 

виконавчих органів, забезпечення законності в 

діяльності органів місцевого самоврядування в 

місті Києві (далі – забезпечення законності) 

охоплює також рішення Київського міського 

голови, пов’язані зі здійсненням столичних 

функцій. 

3. Органом із забезпечення законності в 

діяльності Київської міської та районних у 

місті Києві рад, їхніх виконавчих органів, 

Київського міського голови є Київська міська 

державна адміністрація. 

4. Повноваження щодо застосування заходів 

забезпечення законності стосовно актів 

суб’єктів, зазначених у частині першій цієї 

статті, здійснюються виключно за підписом 

голови Київської міської державної 

адміністрації або його заступника, який 

відповідно до Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації» тимчасово виконує 

повноваження голови Київської міської 
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державної адміністрації». 

  -613- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

Викласти статтю 36 в такій редакції: 
«Стаття 36.  Питання, що належать до 

компетенції Київської міської державної 
адміністрації 

1. До компетенції Київської міської 
державної адміністрації належить: 

1) здійснення контролю за додержанням 
посадовими особами та органами місцевого 
самоврядування міста Києва Конституції 
України, законів України та інших 
нормативно-правових актів України; 

2) прийняття рішень щодо об’єктів 
державної власності, що знаходяться у сфері її 
управління;  

3) координація діяльності територіальних 
органів центральних органів виконавчої влади; 

4) забезпечення реалізації державних 
програм на території міста Києва.» 

Відхилено  

  -614- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Статтю 36 викласти у новій редакції 
наступного змісту: 

«Стаття 36. Повноваження Київської міської 
державної адміністрації 

1. Повноваження Київської міської 
державної адміністрації визначаються 
Конституцією та законами України. 

2. Київська міська державна адміністрація 
на території міста Києва відповідно до частини 
3 статті 143 Конституції України, надає 
Київському магістрату повноваження, 
визначені Законом України “Про місцеві 
державні адміністрації” та іншими законами, за 
виключенням наступних повноважень: 

1) забезпечення виконання Конституції та 
законів України, актів Президента України, 
Кабінету Міністрів України, інших органів 
виконавчої влади; 

2) забезпечення законності і додержання 
прав і свобод громадян в межах міста Києва; 

3) координування діяльності територіальних 
органів центральних органів виконавчої влади; 

4) взаємодія з органами місцевого 
самоврядування; 

Відхилено  
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5) забезпечення дотримання вимог 
Конституції та законодавства України 
органами місцевого самоврядування; 

6) спрямування і організація діяльності 
територіальних органів центральних органів 
виконавчої влади та забезпечення їх взаємодії з 
органами місцевого самоврядування в умовах 
воєнного або надзвичайного стану, 
надзвичайної екологічної ситуації. 

3. Голова  Київської міської державної 
адміністрації має право: 

1) бути присутнім та виступати на 
засіданнях органів місцевого самоврядування; 

2) звертатися та одержувати від 
компетентних органів, установ та організацій 
усіх форм власності необхідну інформацію для 
здійснення своїх повноважень; 

3) розглядати звернення (заяви, скарги 
тощо) з мотивів невідповідності актів органів 
місцевого самоврядування Конституції чи 
законам України; 

4) звертатися до органів місцевого 
самоврядування з приписами про скасування 
чи приведення актів органів самоврядування у 
відповідність до Конституції України та 
Законів України; 

5) звертатися до суду з позовами, заявами і 
скаргами, а також із запитами щодо надання 
інформації про судові справи щодо оскарження 
актів органів місцевого самоврядування, що 
розглядаються цими судами; 

6) представляти Київську міську державну 
адміністрацію у відносинах з іншими 
державними органами та органами місцевого 
самоврядування;  

7) в межах затвердженого фінансування 
виступати розпорядником коштів Київської 
міської державної адміністрації; 

8) призначати на посади та звільняти з посад 
своїх заступників, керівників структурних 
підрозділів Київської міської  державної 
адміністрації; 

9) у межах здійснення своїх повноважень 
створювати консультативні, дорадчі та інші 
допоміжні органи, служби та комісії, члени 
яких виконують свої функції на громадських 
засадах, а також визначати їх завдання, функції 
та персональний склад; 

10) вживати інші заходи, що необхідні для 
виконання покладених на Київську міську 
державну адміністрацію завдань. 



 2110_київ_база_doc_534941 (2)  20.10.2021  До проекту Закону України "Про місто Київ - столицю України" стор.   214 
 

23.07.2020 

4. На виконання своїх повноважень голова 
Київської міської державної адміністрації 
видає накази, розпорядження, приписи та 
протести.» 

  -615- Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка 

№214) 

Статтю 36 виключити. 

Враховано  

239. 1. Повноваження Київської міської державної 
адміністрації визначаються Конституцією та законами 
України. 

-616- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

У частині 1 статті 36 після слова 
«Конституцією» додати слова «Законом 
України «Про місцеві державні адміністрації» 
та іншими законами, з урахуванням 
особливостей, передбачених цих Законом». 

Відхилено  

240. 2. Київська міська державна адміністрація на 
території міста Києва відповідно до частини 3 статті 
143 Конституції України, надає Київському магістрату 
повноваження, визначені Законом України “Про 
місцеві державні адміністрації” та іншими законами, 
за виключенням наступних повноважень: 

-617- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

Абзац перший частини другої статті 36 
законопроекту викласти в наступній редакції:  

«2. Київська міська державна адміністрація 
на території міста Києва відповідно до частини 
3 статті 143 Конституції України, може 
делегувати  Адміністрації міста Києва частину 
повноважень, визначених Законом України 
“Про місцеві державні адміністрації” та 
іншими законами, за виключенням таких 
повноважень:» 

Відхилено  

  -618- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Абзац 1 частини 2 статті 36 викласти у такій 
редакції: «Київська міська державна 
адміністрація, з метою забезпечення виконання 
містом Києвом столичних функцій, реалізує 
такі повноваження:» 

Відхилено  

241. 1) забезпечення виконання Конституції та законів 
України, актів Президента України, Кабінету 
Міністрів України, інших органів виконавчої влади; 

-619- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

Пункт 1 частини другої статті 36 виключити. 

Враховано  

242. 2) забезпечення законності і правопорядку, 
додержання прав і свобод громадян в межах міста 
Києва; 

-620- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

Пункт 2 частини другої статті 36 виключити. 

Враховано  

243. 3) звіт про виконання відповідних бюджетів та -621-   Н.д.Княжицький М.Л. 

(Реєстр.картка №116) Н.д.Саврасов М.В. 

Відхилено  
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програм; (Реєстр.картка №432 
В пункті 3 частини другої статті 36 слово 

«звіт» замінити  словами «складанням звіту», 
 

  -622- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Пункт 3 частини 2 статті 36 викласти в 
наступній редакції: 

«3) звітування про виконання відповідних 
бюджетів та програм;». 

Відхилено  

  -623- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

У пункті 3 частині 2 статті 36 слово «звіт» 
замінити словом «звітування». 

Відхилено  

244. 4) координування діяльності територіальних 
органів центральних органів виконавчої влади; 

-624- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

 У пункті 4 частини 2 статті 36 слова 
«координування» замінити словом 
«координація». 

Відхилено 

 

 

     

     

245. 5) забезпечення взаємодії органів виконавчої влади 
з органами місцевого самоврядування; 

-625- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

Пункт 5 частини другої статті 36 виключити.  

Враховано   

246. 6) здійснення нагляду за додержанням Конституції 
та законів України органами місцевого 
самоврядування; 

-626- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка 

№123) 

Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка 

№23) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Н.д.М’ялик В.Н. (Реєстр.картка №155) 

Н.д.Палиця І.П. (Реєстр.картка №22) 

Н.д.Колихаєв І.В. (Реєстр.картка №184) 

Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Пункт 6 частини другої статті 36 виключити. 

Враховано  
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247. 7) спрямовує і організовує діяльність 
територіальних органів центральних органів 
виконавчої влади та забезпечує їх взаємодію з 
органами місцевого самоврядування в умовах 
воєнного або надзвичайного стану, надзвичайної 
екологічної ситуації. 

-627-   Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка 

№272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Пункт 7 частини 2 статті 36 викласти в 
наступній редакції: 

«7) спрямування і організація діяльності 
територіальних органів центральних органів 
виконавчої влади та забезпечення їх взаємодії з 
органами місцевого самоврядування в умовах 
воєнного або надзвичайного стану, 
надзвичайної екологічної ситуації.» 

Враховано 

редакційно 

 

  -628- Н.д.Княжицький М.Л. 

(Реєстр.картка №116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

В пункті 7) узгодити з загальною нормою 
першого абзацу змінивши відмінки. 

Відхилено  

  -629- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

Пункт 7 частини другої статті 36 виключити. 

Враховано  

248. 3. Голова Київської міської державної адміністрації 
має право: 

-630- Н.д.Княжицький М.Л. 

(Реєстр.картка №116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Частину третю статті 36 законопроекту 
викласти в такій редакції: 

«3. Голова Київської міської державної 
адміністрації здійснює функції та реалізує 
повноваження в порядку і в межах, визначених 
Конституцією України та Законом України 
«Про місцеві державні адміністрації»». 

Відхилено  

 

  -631- Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка 

№430) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

У частині третій статті 36 слова «місцеву» та 
«місцевої» замінити відповідно словами 
«міську» та «міської». 

Відхилено  

  -632- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Частину 3 статті 36 викласти в наступній 
редакції: 

«3. Голова  Київської міської державної 
адміністрації має право: 

1) бути присутнім та виступати на 

Відхилено  
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засіданнях органів місцевого самоврядування у 
місті Києві; 

2) звертатися та одержувати від 
компетентних органів, установ та організацій 
усіх форм власності необхідну інформацію для 
здійснення своїх повноважень; 

3) розглядати звернення (заяви, скарги 
тощо) з мотивів невідповідності актів органів 
місцевого самоврядування у місті Києві 
Конституції чи законам України; 

4) звертатися до органів місцевого 
самоврядування з приписами про скасування 
чи приведення рішень органів самоврядування 
у місті Києві у відповідність до Конституції 
України та Законів України; 

5) звертатися до суду з позовами, заявами і 
скаргами, а також із запитами щодо надання 
інформації про судові справи щодо оскарження 
актів органів місцевого самоврядування у місті 
Києві, що розглядаються цими судами; 

6) зупиняти рішення органів місцевого 
самоврядування у місті Києві шляхом внесення 
протесту у зв’язку із їх невідповідністю 
Конституції та/або законам України із 
наступним їх оскарженням до суду, крім актів 
індивідуальної дії у порядку, встановленому 
цим Законом; 

7) представляти Київську міську державну 
адміністрацію у відносинах з іншими 
державними органами та органами місцевого 
самоврядування; 

8) в межах затвердженого фінансування 
виступати розпорядником коштів міської 
державної адміністрації, використовуючи їх 
лише за цільовим призначенням; 

9) призначати на посади та звільняти з посад 
своїх заступників, керівників структурних 
підрозділів Київської міської державної 
адміністрації; 

10) у межах здійснення своїх повноважень 
створювати консультативні, дорадчі та інші 
допоміжні органи, служби та комісії, члени 
яких виконують свої функції на громадських 
засадах, а також визначати їх завдання, функції 
та персональний склад; 

11) вживати інші заходи, що необхідні для 
виконання покладених на Київську міську 
державну адміністрацію завдань.». 

  -633- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

  Абзац 1 частини третьої статті 36 викласти 

Відхилено  



 2110_київ_база_doc_534941 (2)  20.10.2021  До проекту Закону України "Про місто Київ - столицю України" стор.   218 
 

23.07.2020 

у такій редакції «Київська міська державна 

адміністрація в особі її голови» 

 

249. 1) бути присутнім та виступати на засіданнях 
органів місцевого самоврядування; 

-634- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

 Пункт 1 частини третьої статті 36 
законопроекту викласти в наступній редакції:  

«1) бути присутнім та виступати на 
засіданнях представницьких органів місцевого 
самоврядування в місті Києві». 

Відхилено  

  -635- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

    У пункті 1 слова «бути присутнім» 

замінити словами «брати участь». 

 

Відхилено  

250. 2) звертатися та одержувати від компетентних 
органів, установ та організацій усіх форм власності 
необхідну інформацію для здійснення своїх 
повноважень; 

-636- Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка 

№430) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

У пункті 2 частини третьої статті 36 після 
слова «одержувати» доповнити словами 
«відповідно до закону». 

Відхилено  

251. 3) розглядати звернення (заяви, скарги тощо) з 
мотивів невідповідності актів органів місцевого 
самоврядування Конституції чи законам України; 

-637- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка 

№123) 

Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка 

№23) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Н.д.М’ялик В.Н. (Реєстр.картка №155) 

Н.д.Палиця І.П. (Реєстр.картка №22) 

Н.д.Колихаєв І.В. (Реєстр.картка №184) 

Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73) 

Пункти третій – шостий частини третьої 
статті 36 виключити. 

Враховано  

252. 4) звертатися до органів місцевого самоврядування 
з приписами про скасування чи приведення рішень 
органів самоврядування у відповідність до Конституції 
України та Законів України; 

-638- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

Пункт 4 частини 3 статті 36 викласти у такій 
редакції: 

«4) у термін до набрання чинності актом у 
разі наявності зауважень до акта органу 
місцевого самоврядування звернутися до 
суб’єкта подання з вмотивованими 
пропозиціями для приведення його у 

Відхилено  
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відповідність Конституції та законам 
України;». 

  -639- Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка 

№15) 

Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка №83) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Пункти 4 та 6 частини 3 статті 36 проєкту 
Закону виключити. 

Враховано  

  -640- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

Пункт  4 частини третьої статті 36 
законопроекту викласти в наступній редакції:  

«4) звертатися до органів місцевого 
самоврядування з вимогою про скасування чи 
приведення рішень органів самоврядування у 
відповідність до Конституції України та 
Законів України» 

Відхилено  

  -641-  Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка 

№218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Пункт 4 частини третьої викласти в такій 
редакції: 

«звертатися до органів місцевого 
самоврядування з приписами про скасування 
чи приведення актів органів місцевого 
самоврядування, що винесені з питань 
делегованих їм повноважень у відповідність до 
Конституції України та Законів України». 

 

Відхилено  

253. 5) звертатися до суду з позовами, заявами і 
скаргами, а також із запитами щодо надання 
інформації про судові справи щодо оскарження актів 
органів місцевого самоврядування, що розглядаються 
цими судами; 

-642- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

Пункт 5 частини третьої статті 36 
законопроекту викласти в наступній редакції:  

«5) звертатися до суду з позовами, заявами і 
скаргами щодо оскарження актів органів 
місцевого самоврядування, що розглядаються 
цими судами;» 

Відхилено  

  -643- Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка 

№430) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Відхилено  
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Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

У частині третій статті 36 пункт 5 
виключити. 

254. 6) зупиняти рішення органів місцевого 
самоврядування шляхом внесення протесту у зв’язку із 
їх невідповідністю Конституції та/або законам України 
із наступним їх оскарженням до суду, крім актів 
індивідуальної дії у порядку, встановленому цим 
Законом; 

-644- Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка 

№15) 

Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381) 
Н.д.Подгорна В.В. (Реєстр.картка №349) 

 Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355) 

Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Пункт 6 частини третьої статті 36 
законопроекту виключити. 

Враховано  

  -645- Н.д.Дубнов А.В. (Реєстр.картка 

№213) 

 Пункті 6 частини тртьої статті 36 викласти 
в такій редакції:  

«6) зупиняти рішення органів місцевого 
самоврядування до рішення суду з цього 
питання шляхом внесення протесту у зв’язку із 
їх невідповідністю Конституції та/або законам 
України одночасно з оскарженням до суду, 
крім актів індивідуальної дії у порядку, 
встановленому цим Законом;», 

Відхилено  

  -646- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

Пункт 6 частини 3 статті 36 викласти в такій 
редакції:  

«6) у разі виявлення підстав, що вказують на 
невідповідність акта органу місцевого 
самоврядування Конституції та законам 
України в термін не пізніш як на 10-й день 
після набрання чинності відповідним актом 
зупиняє дію такого акту в цілому чи в частині у 
письмовій формі з одночасним зверненням до 
суду.  Акт Голови  Київської міської державної 
адміністрації про зупинення дії акта органу 
місцевого самоврядування набирає чинності з 
моменту його звернення з позовом до 
адміністративного суду;» 

Відхилено  
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  -647- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

У пункті 6 частини 3 статті 36 після 
«внесення» додати слово «вмотивованого», 
слово «наступним» замінити словом 
«одночасним», а слова «крім актів 
індивідуальної дії» виключити. 

Відхилено  

  -648- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Пункт 5 частини третьої викласти в такій 

редакції: 
«5) звертатися до суду з позовами, заявами і 

скаргами, а також із запитами щодо надання 
інформації про судові справи щодо оскарження 
актів органів місцевого самоврядування, які 
винесені з питань делегованих їм повноважень, 
що розглядаються цими судами». 

Відхилено  

255. 7) представляти Київську місцеву державну 
адміністрацію у відносинах з іншими державними 
органами та органами місцевого самоврядування; 

-649- Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка 

№60) 

Пункт 7 частини 3 статті 36 законопроекту 
викласти в такій редакції: 

«7) представляти Київську міську державну 
адміністрацію у відносинах з іншими 
державними органами та органами місцевого 
самоврядування». 

Відхилено  

  -650- Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка 
№347) 

Н.д.Літвінов О.М. (Реєстр.картка №178) 

Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381) 

 Н.д.Дубнов А.В. (Реєстр.картка №213) 

Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408) 

В пункті 7 частини тртьої статті 36 слово 
«місцеву» замінити на слово «міську». 

Відхилено  

256. 8) в межах затвердженого фінансування виступати 
розпорядником коштів міської державної 
адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим 
призначенням; 

- 651- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

Пункт 8 частини третьої статті 36 
законопроекту викласти в наступній редакції:  

«8) в межах затвердженого фінансування 
виступати розпорядником коштів Київської 
міської державної адміністрації;»  

Враховано 

 

 

  -652- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Відхилено  
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 У пункті 8 частини 3 статті 36 слово 
«фінансування» замінити словом «кошторису 
видатків Державного бюджету», а після слова 
«коштів» додати слово «Київської». 

  -653- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

      Пункти 8 та 9 частини третьої статті 36 

виключити. У зв’язку з цим змінити нумерацію 

наступних пунктів. 

Відхилено  

257. 9) призначати на посади та звільняти з посад своїх 
заступників, керівників структурних підрозділів 
Київської місцевої державної адміністрації; 

-654- Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка 

№347) 

-  Н.д.Літвінов О.М. (Реєстр.картка №178) 

В пункті 9 частини 3 статті 36 після слів 
«підрозділів Київської» слово «місцевої» 
замінити на слово «міської». 

Відхилено  

  -655- Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка 

№60) 

Пункт 9 частини 3 статті 36 законопроекту 
викласти в такій редакції: 

«9) призначати на посади та звільняти з 
посад своїх заступників, керівників 
структурних підрозділів Київської міської 
державної адміністрації». 

Відхилено  

  -656- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

У пункті 9 частини 3 статті 36 після слова 
«посад» додати слова «за погодженням з 
Кабінетом Міністрів України», а слово 
«місцевої» замінити словом «міської».. 

Відхилено  

258. 10) у межах здійснення своїх повноважень 
створювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні 
органи, служби та комісії, члени яких виконують свої 
функції на громадських засадах, а також визначати їх 
завдання, функції та персональний склад; 

   

259. 11) вживати інші заходи, що необхідні для 
виконання покладених на Київську місцеву державну 
адміністрацію завдань. 

-657-- Н.д.Дубнов А.В. (Реєстр.картка 

№213) 

Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347) 
Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381) 
В пункті 11 частини третьої статті 36 слово 

«місцеву» замінити на слово «міську». 

Відхилено  

  -658- Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка 

№15) 

У пункті 11 частини 3 статті 36 після слова 

Відхилено  
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«завдань» додати слова «передбачені 
Конституцією та/або законами України». 

  -659- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

У пункті 11 частини 3 статті 36 після слова 
«завдань» додати слова «передбачені 
Конституцією та/або законами України». 

Відхилено  

  -660- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

Частину 3 статті 36 доповнити новим 
пунктом 112 такого змісту: 

«112) здійснювати нагляд за додержанням 
Конституції та законів України 
територіальними громадами Києва, головами 
та радами громади Києва, їх виконавчими 
органами.» 

Відхилено  

  -661- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

Частину 3 статті 36 доповнити новим 
пунктом 11-1 такого змісту: 

«11-1) здійснювати нагляд за актами органів 
місцевого самоврядування: 

нормативного характеру – в повному обсязі; 
індивідуального характеру – за типами актів, 

затвердженими Кабінетом Міністрів України. 
Голова  Київської міської державної 

адміністрації не здійснює нагляд за актами 
органів місцевого самоврядування з питань, 
нагляд чи контроль за якими віднесено законом 
до відання інших державних органів;» 

Відхилено  

260. 4. На виконання своїх повноважень голова 
Київської міської державної адміністрації видає 
накази, розпорядження, приписи та протести. 

-662- Н.д.Княжицький М.Л. 

(Реєстр.картка №116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Частину четверту статті 36 виключити. 

Враховано  

  -663- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

У частині 4 статті 36 слова «приписи та 

Відхилено  
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протести» виключити. 

  -664- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

Статтю 36 доповнити новою чистиною 4-1 
такого змісту: 

«4-1. Аналіз актів органів місцевого 
самоврядування здійснюється Головою 
Київської міської державної адміністрації 
шляхом правової експертизи актів органів 
місцевого самоврядування.» 

Відхилено  

  -665- Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка №83) 

Частину четверту статті 36 викласти в 
наступній редакції: 

«4. На виконання своїх повноважень голова 
Київської міської державної адміністрації 
видає накази та розпорядження». 

Відхилено  

  -666- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

В частині четвертій статті 36 законопроекту 
слова: «приписи та протести» виключити.  

Відхилено  

  -667- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

В частині 4 після слова «приписи» додати  
«та протести». 

Відхилено  

  -668- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

Доповнити законопроект  новою статтею  
«Стаття 36-1. Голова Київської міської 

державної адміністрації 
1. Київську міську державну адміністрацію 

очолює голова, який призначається на посаду 
та звільняється з посади Президентом України 
за поданням Кабінету Міністрів України. 

2. Повноваження голови Київської міської 
державної адміністрації, а також підстави їх 
припинення визначаються законами України з 
урахуванням особливостей, визначених цим 
Законом. 

У зв'язку зі здійсненням містом Києвом 
столичних функцій голова Київської міської 
державної адміністрації має такі додаткові 
повноваження: 

1) бере участь у вирішенні питань щодо 
проведення у місті Києві заходів 
загальнодержавного та/або міжнародного 

Відхилено  
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характеру; 
2) може брати участь у засіданнях Кабінету 

Міністрів України з правом дорадчого голосу 
при розгляді питань, що стосуються міста 
Києва; 

3) бере участь у вирішенні питань щодо 
розташування у місті Києві резиденції голови 
держави - Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України, 
центральних органів виконавчої влади, інших 
органів державної влади, офіційних 
представництв іноземних держав і 
міжнародних організацій в Україні, а також у 
протокольних заходах, що стосуються 
столичних функцій міста Києва; 

4) дає згоду на призначення та звільнення 
керівників розташованих у місті Києві 
державних підприємств та територіальних 
органів міністерств та інших органів 
виконавчої влади; 

5) погоджує питання щодо створення, 
реорганізації, перепрофілювання або ліквідації 
установ, підприємств чи організацій 
загальнодержавного значення та/або державної 
форми власності, розташованих на території 
міста Києва; 

4. Посада Голови Київської міської 
державної адміністрації є не сумісною з будь-
якою іншою посадою.  

5. На Голову Київської міської державної 
адміністрації поширюються обмеження, 
встановлені ст. 25 Закону України “Про 
запобігання корупції”. 

6. У разі звільнення Голови Київської 
міської державної адміністрації або 
неможливості здійснення ним своїх 
повноважень, його повноваження, за винятком 
повноважень щодо вирішення кадрових 
питань, здійснює перший заступник голови 
Київської міської державної адміністрації. 

Заступники голови Київської міської 
державної адміністрації призначаються на 
посаду та звільняються з посади головою 
Київської міської державної адміністрації за 
погодженням з Кабінетом Міністрів України.» 

261. Стаття 37. Порядок забезпечення головою 
Київської міської державної адміністрації дотримання 
у місті Києві Конституції та законів України 

-669- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка 

№123) 

Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка 

№23) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Відхилено Стаття 14. Особливості забезпечення законності в 
діяльності органів місцевого самоврядування в місті Києві 

1. Забезпечення законності в діяльності Київської міської 
та районних у місті Києві рад, їхніх виконавчих органів, 
Київського міського голови здійснюється відповідно до 
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Н.д.М’ялик В.Н. (Реєстр.картка №155) 

Н.д.Палиця І.П. (Реєстр.картка №22) 

Н.д.Колихаєв І.В. (Реєстр.картка №184) 

Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73) 

Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка №83) 

Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355) 

Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356) 

Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка 

№116)  

Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка №83 

Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 37 виключити. 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з 
урахуванням особливостей, визначених цим Законом. 

2. Крім відповідних актів Київської міської ради та 
районних у місті Києві рад, їх виконавчих органів, 
забезпечення законності в діяльності органів місцевого 
самоврядування в місті Києві (далі – забезпечення 
законності) охоплює також рішення Київського міського 
голови, пов’язані зі здійсненням столичних функцій. 

3. Органом із забезпечення законності в діяльності 
Київської міської та районних у місті Києві рад, їхніх 
виконавчих органів, Київського міського голови є Київська 
міська державна адміністрація. 

4. Повноваження щодо застосування заходів 
забезпечення законності стосовно актів суб’єктів, 
зазначених у частині першій цієї статті, здійснюються 
виключно за підписом голови Київської міської державної 
адміністрації або його заступника, який відповідно до 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 
тимчасово виконує повноваження голови Київської міської 
державної адміністрації. 

  -670- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

Викласти статтю 37 в такій редакції 
«Стаття 37. Порядок перевірки та 

опротестування головою Київської міської 
державної адміністрації актів місцевого 
самоврядування 

1. Акти органів чи посадових осіб місцевого 
самоврядування міста Києва, крім, актів, що 
віднесені до предмету державного нагляду 
(контролю) інших органів державної влади, 
підлягають перевірці головою Київської 
міської державної адміністрації на предмет їх 
відповідності публічним інтересам 
територіальної громади, Конституції та/або 
законам України. 

2. Голова Київської міської державної 
адміністрації може прийняти рішення про 
зупинення дії акта місцевого самоврядування 
шляхом висловлення протесту 
(опротестування) у письмовій формі з 
одночасним зверненням до суду у строки: 

1) не пізніше ніж 7 днів - щодо кадрових 
призначень на посади керівників структурних 

Відхилено  
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підрозділів виконавчих органів Київської 
міської ради та районних в місті Києві рад; 

2) не пізніше ніж 14 днів - щодо актів 
індивідуальної дії; 

3) не пізніше ніж 30 днів - щодо актів 
нормативно-правового характеру. 

3. Виявлення за наслідками перевірки 
відповідних актів недоліків, що не 
відповідають публічним інтересам 
територіальної громади, Конституції України 
та/або законам України, є підставою для 
звернення голови Київської міської державної 
адміністрації до відповідного органу чи 
посадової особи місцевого самоврядування з 
вимогою щодо негайного усунення таких 
недоліків. 

 Відповідний орган чи посадова особа 
місцевого самоврядування усувають 
порушення у строк, встановлений головою 
Київської міської державної адміністрації, який 
має бути необхідним і достатнім для усунення 
недоліків, але не може бути більшим за один 
місяць. 

Вимога про усунення недоліків 
оформляється в письмовій або електронній 
формі.  

4. Перебіг строку для прийняття рішення 
про зупинення дії (опротестування) акта 
посадової особи чи органу місцевого 
самоврядування, встановленого пунктом 2 цієї 
статті, призупиняється на строк, визначений 
головою Київської міської державної 
адміністрації, для виконання вимоги про 
негайне усунення порушення. 

5. Голова Київської міської державної 
адміністрації в день прийняття рішення про 
зупинення дії акта посадової особи чи органу 
місцевого самоврядування звертається до суду 
з обґрунтованим позовом про скасування 
зазначеного акта. 

6. Зупинення дії акта посадової особи чи 
органу місцевого самоврядування має 
наслідком одночасне зупинення будь-яких дій, 
спрямованих на державну реєстрацію такого 
акта, а також його реалізацію, впровадження, 
виконання або здійснення будь-яких, 
визначених цим актом, повноважень. 

7. Якщо у день зупинення дії такого акта 
Голова Київської міської державної 
адміністрації не звернувся з позовом до суду 
або якщо суд відмовив у відкритті 
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провадження, рішення про зупинення дії акта 
втрачає чинність, а зазначений акт набуває 
чинності з дня, наступного за днем набрання 
законної сили відповідним судовим рішенням.» 

  -671- Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка 

№214) 

   Статтю 37 викласти в такій редакції 
   «Стаття 37.  Голова Київської міської 

державної адміністрації 
1. Голова Київської міської державної 

адміністрації очолює Київську міську 
державну адміністрацію та здійснює свої 
повноваження відповідно до Закону України 
“Про місцеві державні адміністрації” з 
урахуванням особливостей, визначених цим 
Законом.  

2. Голова Київської міської державної 
адміністрації має право: 

1) бути присутнім на засіданнях Київської 
міської ради її органів, районних у місті Києві 
рад (у разі їх утворення), їх органів з правом 
дорадчого голосу; 

2) отримувати від органів місцевого 
самоврядування, їх посадових осіб всю 
інформацію (на паперових та електронних 
носіях), на підставі якої органом місцевого 
самоврядування, його посадовою особою 
приймалися рішення або вчинялися дії, 
бездіяльність;   

    3) вимагати приведення у відповідність до 
вимог Конституції України, Законів України 
нормативно-правових актів органів місцевого 
самоврядування у місті Києві, шляхом 
зупинення їх дії;  

    4)  зупинити протягом п'яти днів з 
моменту прийняття  акт індивідуальної дії 
органу місцевого самоврядування, його 
посадової особи з підстав  невідповідності 
Конституції України, Законам України, іншим 
нормативно-правовим актам; 

    5) вимагати у органів місцевого 
самоврядування у місті Києві припинення 
порушення Конституції та Законів України;  

    6) оскаржувати акти органів місцевого 
самоврядування, їх посадових осіб до суду в 
порядку, передбаченому чинним 
законодавством України.  

    3. У разі невиконання органами місцевого 
самоврядування  вимоги голови Київської 
міської державної адміністрації  про 

Відхилено  
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приведення нормативно-правового акту у 
відповідність до вимог Конституції і Законів 
України протягом встановленого ним строку, 
такий нормативно-правовий акт або його 
частина втрачають чинність.  

    4. Зупинений головою Київської міської 
державної адміністрації  акт індивідуальної дії 
підлягає повторному розгляду органом або 
посадовою особою,  які його прийняли, з 
урахуванням підстав зупинення такого акту.  

   У разі відхилення  органом місцевого 
самоврядування, його посадовою особою 
підстав, з яких головою Київської міської 
державної адміністрації зупинено акт 
індивідуальної дії, такий акт оскаржується 
головою Київської міської державної 
адміністрації в порядку, передбаченому 
чинним законодавством України. 

    5. Зупинений головою Київської міської 
державної адміністрації акт органу місцевого 
самоврядування, його посадової особи  не 
породжує прав та обов'язків.   

    6. Рішення, дії або бездіяльність голови 
Київської міської державної адміністрації 
можуть бути оскаржені в установленому 
законодавством порядку». 

  -672- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

Статтю 37 законопроекту викласти в 
наступній редакції:  

«Стаття__. Порядок забезпечення головою 
Київської міської державної адміністрації 
дотримання у місті Києві Конституції та 
законів України 

1. Голова Київської міської державної 
адміністрації може здійснити перевірку актів 
органів місцевого самоврядування міста Києва, 
крім індивідуальних актів, на предмет їх 
відповідності Конституції та (або) законам 
України. 

2. У випадку, якщо рішення органів 
місцевого самоврядування міста Києва містять 
ознаки невідповідності Конституції та (або) 
законам України, голова Київської міської 
державної адміністрації, у десятиденний строк, 
звертається до органів місцевого 
самоврядування з письмовою вимогою про 
скасування чи приведення рішень органів 
самоврядування у відповідність до Конституції 
України та Законів України  

Відхилено  
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3. Письмова вимога голови Київської 
міської державної адміністрації повинна 
містити строк для його розгляду, який не 
становити меншим ніж 20 робочих днів з дня 
наступного за днем його отримання.  

4. Голова Київської міської державної 
адміністрації не пізніше наступного дня за 
днем винесення протесту звертається до суду з 
позовом про повного або часткового 
скасування зазначеного рішення органів 
місцевого самоврядування міста Києва. 

6. Керівники підприємств, установ та 
організацій незалежно від форм власності 
зобов’язані в десятиденний термін надавати на 
вимогу голови Київської міської державної 
адміністрації необхідну інформацію в межах, 
визначених законом.». 

  -673-Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Статтю 37 (нова стаття 35) викласти у такій 
редакції: 

«Стаття 35. Порядок забезпечення головою 
Київської міської державної адміністрації 
дотримання у місті Києві Конституції та 
законів України 

1. Голова Київської міської державної 
адміністрації може здійснити перевірку рішень 
органів місцевого самоврядування міста Києва 
на предмет їх відповідності Конституції та 
(або) законам України. 

2. У випадку, якщо рішення органів 
місцевого самоврядування міста Києва містять 
ознаки невідповідності Конституції та (або) 
законам України, голова Київської міської 
державної адміністрації видає припис. 

3. Припис голови Київської міської 
державної адміністрації є письмовою вимогою 
до органів місцевого самоврядування привести 
у відповідність до Конституції України та (або) 
законів України свої рішення, та є 
обов’язковим для розгляду. 

4. Припис голови Київської міської 
державної адміністрації повинен містити строк 
для його розгляду, що не може бути меншим 
ніж 20 робочих днів. Про результати розгляду 
припису голови Київської міської державної 
адміністрації повідомляється у десятиденний 
строк з дня закінчення строків на його розгляд. 

5. Керівники підприємств, установ та 
організацій незалежно від форм власності 
зобов’язані в десятиденний термін надавати на 

Враховано  
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вимогу голови Київської міської державної 
адміністрації необхідну інформацію в межах, 
визначених законом.» 

  -674- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Замінити по тексту слово «акту» на слово 
«рішення» у відповідних відмінках та замінити 
слова «крім індивідуальних актів» на слова 
«крім рішень індивідуальної дії». 

Враховано частково  

262. 1. Голова Київської міської державної адміністрації 
може здійснити перевірку актів органів місцевого 
самоврядування міста Києва, крім індивідуальних 
актів, на предмет їх відповідності Конституції та (або) 
законам України. 

-675- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка 

№407) 

У частині першій статті 37 законопроекту 
слова «крім індивід»альних актів», «окрім 
індивідуальних актів” виключити. 

Враховано  

  -676- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

У частині першій статті 37 слова 
«індивідуальних актів» замінити словами 
«рішень індивідуальної дії». 

Відхилено  

  -677- Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка 

№15) 

Частину 1 статті 37 викласти у такій 
редакції:  

«1. Голова Київської міської державної 
адміністрації може здійснити перевірку рішень 
органів місцевого самоврядування міста Києва, 
крім актів, що віднесені до предмету 
державного нагляду (контролю) інших органів 
державної влади, на предмет їх відповідності 
Конституції та (або) законам України протягом 
двох місяців з дня набуття чинності 
відповідним актом». 

Враховано частково  

  -678- Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка 

№211) 

У частині першій статті 37 після слів «міста 
Києва» додати слова «які становлять 
суспільний інтерес». 

Відхилено  

  -679- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Враховано частково  
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Частину 1 статті 37 викласти у такій 
редакції:  

«1. Голова Київської міської державної 
адміністрації може здійснити перевірку рішень 
органів місцевого самоврядування міста Києва, 
крім актів, що віднесені до предмету 
державного нагляду (контролю) інших органів 
державної влади, на предмет їх відповідності 
Конституції та (або) законам України протягом 
двох місяців з дня набуття чинності 
відповідним актом». 

  -680-  Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка 

№218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Частину першу статті 37 викласти в такій 

редакції: 
«1. Голова Київської міської державної 

адміністрації може здійснити перевірку актів 
органів місцевого самоврядування міста Києва, 
що винесені з питань делегованих їм 
повноважень на предмет їх відповідності 
Конституції та (або) законам України». 

Враховано  

263. 2. У випадку, якщо рішення органів місцевого 
самоврядування міста Києва містять ознаки 
невідповідності Конституції та (або) законам України, 
голова Київської міської державної адміністрації видає 
припис та (або) протест. 

-681-  Н.д.Колюх В.В. (Реєстр.картка №92) 

В частині другій статті 37 словосполучення 
«та (або) протест» виключити. 

Враховано  

  -682-  Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

У частині 2 статті 37 після слова «видає» 
додати слово «вмотивований». 

Відхилено  

  -683- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка 

№223) 

Частину 2 статті 37 викласти в наступній 
редакції: 

«У випадку, якщо рішення органів місцевого 
самоврядування міста Києва містять ознаки 
невідповідності Конституції та (або) законам 
України, голова Київської міської державної 
адміністрації повинен у стрки у відповідності 
до законодавства України, звернутись до 
віповідного судового органу з приписом та 
(або) протестом, щодо дій та (або) 

Відхилено  
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бездіяльності органу місцевого 
самоврядування.» 

  -684- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Частину другу статті 37 викласти в такій 

редакції: 

«2. У випадку, якщо рішення органів 

місцевого самоврядування міста Києва, що 

винесені з питань делегованих їм повноважень 

містять ознаки невідповідності Конституції та 

(або) законам України, голова Київської 

міської державної адміністрації видає припис». 

Враховано  

264. 3. Припис голови Київської міської державної 
адміністрації є письмовою вимогою до органів 
місцевого самоврядування привести у відповідність до 
Конституції України та (або) законів України свої 
рішення, та є обов’язковим для розгляду. 

-685- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка 

№223) 

Частину 3 статті 37 викласти в наступній 
редакції: 

«3. Припис та (або) протест голови 
Київської міської державної адміністрації є 
письмовою вимогою до органів місцевого 
самоврядування вчинити відповідні дії задля 
усунення порушення Конституції України та 
(або) законів України свої рішення, та є 
обов’язковим для розгляду». 

Відхилено  

  -686-  Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка 

№218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Частину третю статті 37 викласти в такій 

редакції: 

«3. Припис голови Київської міської 

державної адміністрації є письмовою вимогою 

до органів місцевого самоврядування привести 

у відповідність до Конституції України та (або) 

законів України свої рішення, що винесені з 

питань делегованих їм повноважень та є 

обов’язковим для розгляду». 

Враховано  

265. 4. Припис голови Київської міської державної 
адміністрації повинен містити строк для його 
розгляду, що не може бути меншим ніж 20 робочих 
днів. Про результати розгляду припису голови 
Київської міської державної адміністрації 
повідомляється у десятиденний строк з дня закінчення 
строків на його розгляд. 

-687-  Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка 

№15) 

 У частині 4 статті 37 слово «меншим» 
замінити слово «більшим», а слова «Про 
результати розгляду припису голови Київської 
міської державної адміністрації повідомляється 
у десятиденний строк з дня закінчення строків 
на його розгляд» замінити словами «Перебіг 
строку перевірки рішень, визначений частиною 
першою цієї статті, зупиняється на час до 
моменту повідомлення голові Київської міської 
державної адміністрації про результати 

Відхилено  
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розгляду припису». 

  -688- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37) 

В частині четвертій статті 37 проекту слово 
«меншим» замінити на слово «більшим». 

Відхилено  

  -689- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

У частині 4 статті 37 слова «Про результати 
розгляду припису голови Київської міської 
державної адміністрації повідомляється у 
десятиденний строк з дня закінчення строків на 
його розгляд» замінити словами «Перебіг 
строку перевірки рішень, визначений частиною 
першою цієї статті, зупиняється на час до 
моменту повідомлення голові Київської міської 
державної адміністрації про результати 
розгляду припису». 

Відхилено  

  -690- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка 

№223) 

Частину 4 статті 37 викласти в наступній 
редакції: 

«4. Суд розглядає приписи та (або) протести 
голови Київської міської державної 
адміністрації протягом 10 робочих днів. За 
результами розгляду припису та (або) протесту 
голови Київської міської державної 
адміністрації суд приймає рішення щодо 
можливості накладення запобіжного закладу у 
формі зупинення дії акта органу місцевого 
самоврядування, окрім індивідуального акта, з 
підстав його невідповідності Конституції та 
(або) законам України. Протест повинен 
містити посилання на конкретні норми, які 
було порушено, порушують, чи будуть 
порушені актом органу місцевого 
самоврядування». 

Відхилено  

266. 5. Протест голови Київської міської державної 
адміністрації є письмовим документом, яким 
зупиняється дія акта органу місцевого 
самоврядування, окрім індивідуального акта, з підстав 
його невідповідності Конституції та (або) законам 
України. Протест повинен містити посилання на 

-691- Н.д.Колюх В.В. (Реєстр.картка №92) 

Н.д.Подгорна В.В. (Реєстр.картка №349) 

Частини п’яту, шосту та сьому статті 37 
виключити. 

 

Враховано  
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конкретні норми, які було порушено, порушують, чи 
будуть порушені актом органу місцевого 
самоврядування. 

  -692- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

У частині 5 статті 37 слова «акта» і «актом» 
замінити словами «рішення» і «рішенням» 
відповідно, а слова «окрім індивідуального 
акта» виключити. 

Відхилено  

  -693-  Н.д.Дубнов А.В. (Реєстр.картка 

№213) 

Частину 5 статті 37 викласти в такій 
редакції:  

«5. Голова Київської міської державної 
адміністрації видає протест, якщо орган 
місцевого самоврядування не відреагувал на 
припис. Разом з протестом головою Київської 
міської адміністрації подається позов в 
порядку адміністративного судочинства. 
Протест голови Київської міської державної 
адміністрації є письмовим документом, що 
зупиняє дію акта органу місцевого 
самоврядування, окрім індивідуального акта, 
до рішення суду з цього питання, з підстав 
його невідповідності Конституції та (або) 
законам України. Протест повинен містити 
посилання на конкретні норми, які було 
порушено, порушують, чи будуть порушені 
актом органу місцевого самоврядування.» 

Відхилено  

  -694- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка 

№407) 

У частині п’ятій статті 37 законопроекту 
слова «крім індивідуальних актів», «окрім 
індивідуальних актів» виключити. 

Відхилено  

  -695- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

Частину п’яту статті 37 проекту викласти в 
наступній редакції: 

«5. Протест голови Київської міської 
державної адміністрації є письмовим 
документом, який зупиняює дію акта органу 
місцевого самоврядування, з підстав його 
невідповідності Конституції та (або) законам 
України. Протест повинен містити посилання 

Відхилено  
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на конкретні норми, які було порушено, 
порушують, чи будуть порушені актом органу 
місцевого самоврядування.». 

  -696- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка 

№223) 

Частину 5 статті 37 викласти в наступній 
редакції: 

«Протест голови Київської міської 
державної адміністрації зупиняє дію акта 
органу місцевого самоврядування не раніше 
офіційного оприлюднення відповідного 
рішення суду.» 

Відхилено  

267. 6. Протест голови Київської міської державної 
адміністрації зупиняє дію акта органу місцевого 
самоврядування не раніше його офіційного 
оприлюднення. 

-697- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

У частині 6 статті 37 слово «акта» замінити 
словом «рішення», а після слова «не раніше 
його офіційного оприлюднення» замінити 
словами «з моменту реєстрації позову до 
суду». 

Відхилено  

  -698-  Н.д.Колюх В.В. (Реєстр.картка №92) 

Н.д.Подгорна В.В. (Реєстр.картка №349) 

Частину шосту статті 37 виключити. 

Враховано  

  -699-   Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка 

№211) 

У частині шостій статті 37 слово «акта» 
замінити словом «рішення», слова «не раніше» 
замінити словами «з моменту», а після слова 
«оприлюднення» додати слова «і до моменту 
вирішення відповідної адміністративної справи 
по суті або прийняття судом рішення, 
передбаченого частиною 7 цієї статті». 

Відхилено  

268. 7. Опротестований акт органу місцевого 
самоврядування відновлює свою дію на п’ятий 
робочий день з дати зупинення, крім випадків 
зупинення його дії судом. 

-700- Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка 

№15) 

Частину 7 статті 37 викласти у такій 
редакції: 

«7. Опротестоване рішення органу 
місцевого самоврядування відновлює свою дію 
на другий робочий день з дати першого 
засідання суду в справі, визначеної позовом, 
крім випадків зупинення його дії судом в 
порядку забезпечення позову». 

Відхилено  

  -701- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Відхилено  



 2110_київ_база_doc_534941 (2)  20.10.2021  До проекту Закону України "Про місто Київ - столицю України" стор.   237 
 

23.07.2020 

В частині 7 статті 37 слово «п’ятий» 
замінити на «десятий». 

  -702- Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка 

№211) 

Частину сьому статті 37 викласти у такій 
редакції: 

«7. Якщо у день зупинення дії такого 
рішення Голова Київської міської державної 
адміністрації не пред’явив позов до суду або 
якщо суд залишив позовну заяву без руху, 
повернув позовну заяву або відмовив у 
відкритті провадження, рішення про зупинення 
дії рішення втрачає чинність, а зазначене 
рішення набуває чинності з дня, наступного за 
днем набрання законної сили відповідним 
судовим рішенням». 

Відхилено  

  -703- Н.д.Колюх В.В. (Реєстр.картка №92) 

Н.д.Подгорна В.В. (Реєстр.картка №349) 

Частину сьому  статті 37 виключити. 

Враховано  

  -704- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Частину 7 статті 37 викласти у такій 
редакції: 

«7. Опротестоване рішення органу 
місцевого самоврядування відновлює свою дію 
на другий робочий день з дати першого 
засідання суду в справі, визначеної позовом, 
крім випадків зупинення його дії судом в 
порядку забезпечення позову». 

Відхилено  

269. 8. Голова Київської міської державної адміністрації 
не пізніше наступного дня за днем винесення протесту 
звертається до суду з позовом про скасування 
зазначеного акта. 

-705- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка №223) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Частину 8 статті 37 виключити. 

Враховано  

  -706- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

В частині 8 статті 37 після слова 
«наступного» добавити слово «робочого». 

Відхилено  

  -707-  Н.д.Подгорна В.В. (Реєстр.картка 

№349) 

У частині восьмій статті 37 слова «не 

Відхилено 
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пізніше наступного дня за днем винесення 
протесту звертається» замінити словами «може 
звернутися». 

270. 9. Зупинення дії акта посадової особи чи органу 
місцевого самоврядування має наслідком одночасне 
зупинення будь–яких дій, спрямованих на державну 
реєстрацію такого акта, а також його реалізацію, 
впровадження, виконання або здійснення будь–яких, 
визначених цим актом повноважень. 

-708- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15 

 У частині 9 статті 37 слова «акта» замінити 
словом «рішення» у всіх випадках і відмінках. 

Відхилено  

  -709- Н.д.Подгорна В.В. (Реєстр.картка 

№349) 

Частину 9 статті 37 виключити. 

Враховано  

  -710- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

У частині 9 статті 37 слова на державну 
реєстрацію такого акта, а також» виключити. 

 

Враховано   

271. 10. Повторне опротестування одного і того ж акту 
органу місцевого самоврядування забороняється. 

-711- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Частини 10-11 статті 37 виключити. 

Враховано  

272. 11. Керівники підприємств, установ та організацій 
незалежно від форм власності зобов’язані в 
десятиденний термін надавати на вимогу голови 
Київської міської державної адміністрації необхідну 
інформацію в межах, визначених законом. 

-712- Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка 

№347) 

Частину одинадцяту статті 37 проекту 
вилучити.  

 

Відхилено  

273. РОЗДІЛ ІV -713-   Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

Розділ IV законопроекту виключити. 

Відхилено РОЗДІЛ ІV 

  -714- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Назву розділу ІV викласти в такій редакції: 

«Розділ ІV 

Взаємовідносини органів влади в місті Києві 

з відповідними органами влади в Київській 

області». 

Враховано  

  -715- Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка №83) 

Розділи IV-VI Проекту, пункти виключити. 
Відхилено  

274. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В МІСТІ КИЄВІ.   Взаємовідносини органів влади в місті Києві з 
відповідними органами влади в Київській області 

275. СТРАТЕГІЧНІ ДОКУМЕНТИ З РОЗВИТКУ 
МІСТА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ МІСТА 
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    Стаття 15. Взаємовідносини органів місцевого 

самоврядування та державної виконавчої влади у 

місті Києві з відповідними органами влади у 

Київській області 

1. Органи місцевого самоврядування у місті 

Києві та Київська міська державна адміністрація 

в межах повноважень, встановлених законом, 

забезпечують: 

1) виділення земельних ділянок, будинків, 

споруд і нежилих приміщень органам місцевого 

самоврядування та місцевим органам державної 

виконавчої влади, територіальним органам 

центральних органів виконавчої влади та інших 

органів державної влади у Київській області, 

місцезнаходження яких в установленому порядку 

визначено місто Київ, а також підприємствам, 

установам і організаціям, що забезпечують їх 

діяльність; 

2) участь органів місцевого самоврядування та 

місцевих органів державної виконавчої влади в 

Київській області в розробленні та реалізації 

спільних проектів, цільових програм розвитку, 

заходів з охорони довкілля, планів використання 

трудових ресурсів, будівництва автомобільних 

шляхів, систем зв'язку, об'єктів інженерно-

комунального призначення тощо; 

3) об'єднання на договірних засадах коштів 

міського бюджету міста Києва та місцевих 

бюджетів у Київській області для виконання 

спільних проектів або для спільного 

фінансування комунальних підприємств, установ 

та організацій, вирішення інших питань, що 

стосуються спільних інтересів територіальної 

громади міста Києва та територіальних громад 

Київської області (міжмуніципальне 

співробітництво). 

2. Планувальна документація щодо розвитку 

частини території Київської області, на яку 

поширюється юрисдикція відповідного органу 

місцевого самоврядування у Київській області, 
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що здійснює свої повноваження в межах 

приміської зони міста Києва, встановленої 

Кабінетом Міністрів України, розробляється та 

затверджується відповідною місцевою радою з 

урахуванням пропозицій уповноважених 

виконавчих органів Київської міської ради. 

У випадку неузгодженості позицій сторін 

відповідне питання може бути винесене на 

розгляд Кабінету Міністрів України. 
276. Стаття 38. Мета та напрямки стратегічного 

планування у місті Києві 
-716-  Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка 

№410) 

Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)  

Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 38 – виключити. 

Враховано  

  -717- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Статті 38 – 48 та розділи V і VІ 

законопроекту виключити. 

Враховано  

  -718- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

Викласти статтю 38 в новій редакції 
«Стаття 38. Мета та напрямки стратегічного 

планування у місті Києві 
1. Метою стратегічного планування у місті 

Києві є сталий розвиток міста для забезпечення 
високого рівня економічного та соціального 
розвитку громади.  

2. Сталий розвиток міста є загальним 
процесом розвитку міста, який передбачає 
баланс між задоволенням сучасних потреб 
територіальної громади міста і захистом 
інтересів її майбутніх поколінь, включаючи 
потребу в безпечному і здоровому довкіллі. 

3. Напрямами стратегічного планування в 
місті Києві є:  

1) створення та реалізація житлової 

Відхилено  
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програми для забезпечення мешканців міста 
житлом;  

2) розвиток соціальної інфраструктури 
міста;  

3) створення та утримання громадських 
просторів;  

4) модернізація мереж інфраструктури і 
підвищення їхньої енергоефективності;  

5) покращення мобільності, розвиток 
пішохідної, велосипедної інфраструктури та 
системи громадського транспорту; 

6) збереження та охорона культурної 
спадщини; 

7) збереження та розвиток об’єктів 
природно–заповідного фонду; 

8) активна політика інновації та освіти.» 

277. 1. Метою стратегічного планування у місті Києві є 
сталий розвиток міста для забезпечення високого рівня 
економічного та соціального розвитку громади. 

   

278. 2. Сталий розвиток міста є загальним процесом 
розвитку міста, який передбачає баланс між 
задоволенням сучасних потреб територіальної громади 
міста і захистом інтересів її майбутніх поколінь, 
включаючи потребу в безпечному і здоровому 
довкіллі. 

   

279. 3. Напрямами стратегічного планування в місті 
Києві є: 

   

280. 1) створення та реалізація житлової програми для 
забезпечення мешканців міста житлом; 

-719- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

У пункті 1) частини третьої статті 38 слово 
«програми» замінити на слово «політики»; 

Відхилено  

281. 2) розвиток соціальної інфраструктури міста;    

282. 3) створення та утримання громадських просторів;    

283. 4) модернізація мереж інфраструктури і 
підвищення їхньої енергоефективності; 

-720- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

У пункті 4) частини третьої статті 38 після 
слів «мереж» доповнити словами «інженерної 
та технічної». 

Відхилено  

284. 5) покращення мобільності, розвиток пішохідної, 
велосипедної інфраструктури та системи громадського 
транспорту; 
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285. 6) збереження та охорона культурної спадщини;    

286. 7) збереження та розвиток об’єктів природно–
заповідного фонду; 

   

287. 8) активна політика інновації та освіти.    

  -721- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

До частини третьої статті 38 додати новий 
пункт наступного змісту: 

«забезпечення екологічної безпеки, 
запобігання і ліквідації негативного впливу 
господарської та іншої діяльності на 
навколишнє природне середовище, збереження 
природних ресурсів;». 

Відхилено  

  -722- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

До частини третьої статті 38 додати новий 
пункт наступного змісту: 

«усунення факторів, що шкідливо 
впливають на їх здоров'я, попередження і 
зниження захворюваності;». У зв’язку з цим 
змінити нумерацію». 

Відхилено  

  -723- Н.д.Грищук Р.П. (Реєстр.картка 

№222) 

Доповнити частину третю статті 38 пунктом 
9 такого змісту: 

 «9) реалізація політики розумного 
пристосування для осіб з інвалідністю». 

Відхилено  

  -724-  Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Частину 3 статті 38 доповнити новим 
пунктом 9 наступного змісту: 

«9) економічного розвитку міста.». 

Відхилено  

288. Стаття 39. Принципи стратегічного планування в 
місті Києві 

-725- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка 

№410) 

Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Відхилено 

Враховано 
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Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 39 – виключити. 

  -726-  Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка 

№218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Назву статті 39 викласти в новій редакції 
такого змісту: 

«Стаття 39. Особливості розробки стратегічних 
документів з розвитку міста Києва». 

Відхилено  

  -727- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

Викласти статтю в новій редакції 
«Стаття 39. Принципи стратегічного 

планування в місті Києві 
1. Стратегічне планування в місті Києві 

ґрунтується на принципах сталого розвитку: 
1) баланс між короткостроковими 

потребами громади міста та довгостроковими 
цілями розвитку;  

2) гнучкість стратегічного планування 
відповідно до змін соціально–економічних 
умов у місті;  

3) постійний моніторинг життєдіяльності 
міста, оцінка та оптимізація прийнятих планів 
та вжитих заходів із їх реалізації;  

4) реалістичність із точки зору фінансової 
спроможності реалізації стратегічних планів;  

5) інтегрованість та узгодженість 
стратегічних планів та стратегічної 
документації міста Києва; 

6) партнерство з суміжними територіями та 
населеними пунктами для досягнення 
економічно та екологічно вигідних рішень; 

7) обов’язковість проведення громадських 
обговорень та громадських слухань 
розроблених в установленому порядку 
проектів стратегічних документів з розвитку 
міста та містобудівної документації.» 

Відхилено  

289. 1. Стратегічне планування в місті Києві 
ґрунтується на принципах сталого розвитку: 

-728-  Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка 

№218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Статтю 39 викласти в новій редакції: 
«Стаття 39. Особливості розробки 

стратегічних документів з розвитку міста 
Києва. 

1. Стратегічними документами з розвитку 
міста Києва є: 

1) Стратегія сталого розвитку міста Києва; 

Відхилено  
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2) Концепція інтегрованого розвитку району 
в місті Києві; 

3) Секторальні (галузеві) концепції; 
4) Історико-архітектурний опорний план 

міста Києва; 
5) Містобудівна документація міста Києва;  
6) Правила регулювання забудови міста 

Києва. 
2. Порядок розробки, затвердження, 

оновлення та внесення змін до Стратегічних 
документів з розвитку міста Києва 
затверджується рішенням Київської міської 
ради, якщо Законом не вказано інше.  

3. Програма економічного і соціального 
розвитку міста Києва та районів у місті Києві 
формується на основі стратегічних документів 
міста Києва. 

4. Стратегія сталого розвитку міста Києва, 
секторальні (галузеві) концепції, Історико-
архітектурний опорний план міста Києва, 
Генеральний план міста Києва, план зонування 
(зонінг), Правила регулювання забудови міста 
Києва розробляються коштом міського 
бюджету та затверджуються Київською 
міською радою. 

5. Концепції інтегрованого розвитку району, 
детальні плани територій розробляються 
коштом районних бюджетів та затверджуються 
в порядку, визначеному Київською міською 
радою за погодженням з Головним 
архітектором міста Києва. 

Детальні плани територій можуть 
замовлятися виключно на основі рішень 
Концепції інтегрованого розвитку району, 
розробленої та затвердженої в установленому 
порядку. 

6. Детальні плани територій не можуть 
суперечити положенням Генерального плану 
міста. 

7. Розробка стратегічних документів міста 
Києва відбувається із залученням громадськості у 
формах визначених цим Законом.   

8. Стратегія сталого розвитку міста Києва є 
комплексним стратегічним документом, який 
визначає загальні вектори розвитку міста Києва. 
Стратегія сталого розвитку міста Києва 
розробляється на строк не менший ніж двадцять 
п’ять років і є  основою для розробки Концепції 
інтегрованого розвитку району в місті Києві. 

9. Концепція інтегрованого розвитку району 
в місті Києві - це стратегічний документ з 
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розвитку району в місті, який включає систему 
стратегічних завдань та заходів, що визначають 
основні напрями місцевої політики для 
забезпечення інтегрованого розвитку міста,  
правові та економічні шляхи його реалізації.  

10. Концепції інтегрованого розвитку 
районів міста Києва розробляються на строк не 
менше, ніж 5 років з метою виявлення 
потенціалу районів міста та подальшого 
районного планування. Концепція 
інтегрованого розвитку є основою для 
розробки Програми розвитку району.  

11. Секторальна (галузева) концепція - 
стратегічний документ з розвитку міста, який 
розробляється з метою розвитку певної сфери 
міського життя. Необхідність розроблення 
секторальних (галузевих) концепцій 
визначається Стратегією сталого розвитку 
міста Києва. 

12. Історико-архітектурний опорний план 
міста Києва - це науково-проектна 
документація, яка є основою для розробки 
містобудівної документації міста Києва. 
Історико-архітектурний опорний план міста 
Києва визначає історичні ареали міста Києва, 
їхні межі та режими використання. 

13. Містобудівна документація міста Києва - це: 
1) Генеральний план міста Києва; 
2) План зонування (зонінг (в складі 

Генерального плану міста Києва)) 
3) детальні плани територій.  
14. Метою розробки містобудівної документації 

міста Києва є досягнення та зберігання балансу 
території, на яку розробляється відповідна 
документація, що включає баланс між кількістю 
населення, щільністю забудови, щільністю 
вулично-дорожньої мережі та кількістю зелених 
насаджень. 

15. Генеральний  план міста Києва є 
обов'язковою містобудівною документацією, що 
визначає принципові рішення щодо розвитку, 
планування, забудови та іншого використання 
території міста Києва. Генеральний план 
розробляється на виконання положень Стратегії 
сталого розвитку міста Києва. 

16. Генеральний план міста Києва є 
безстроковим. 

17. Розробник Генерального плану міста 
Києва визначається за результатами 
міжнародного містобудівного конкурсу на 
концепцію розвитку територій міста.   
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18. Проект Генерального плану міста Києва 
підлягає обов’язковому розгляду на 
Архітектурно-містобудівній раді при 
Головному архітекторові міста Києва та 
процедурі громадських слухань.  

19. Розробник змін до проекту Генерального 
плану міста Києва визначається відповідно до 
Закону України “Про публічні закупівлі”. 

20. Внесення змін до Генерального плану 
міста Києва здійснюватися за результатами 
обов’язкового щорічного містобудівного 
моніторингу. 

21. Генеральний план міста Києва включає в 
себе План земельно-господарського устрою 
території міста Києва, План зонування, План 
сталої міської мобільності, а також інші 
розділи, визначені законодавством та 
нормативно-технічними актами. 

22. План сталої міської мобільності є 
інструментом стратегічного планування 
розвитку транспортної системи та формування 
транспортної політики міста Києва на основі 
числового транспортного моделювання.  

23. Метою плану сталої мобільності є 
покращення якості життя мешканців міста 
Києва шляхом досягнення таких цілей: 

1) забезпечення усіх верств населення 
ефективними та доступними транспортними 
можливостями для доступу до місць 
призначення.  

2) підвищення рівня безпеки під час 
щоденних переміщень. 

3) зменшення забруднення повітря, рівня 
шуму, викидів парникового газу, спричинених 
транспортними засобами та інфраструктурою. 

4) зниження енергоспоживання та 
підвищення енергоефективності.  

5) підвищення ефективності та економічної 
доцільності транспортування людей та 
вантажів завдяки науковому обґрунтуванню 
рішень та числовому моделюванню в 
транспортній сфері.  

6) формування більшої привабливості та 
якості міського довкілля, та благоустрою в 
інтересах громадян, економіки та суспільства в 
цілому. 

24.  Детальні плани територій - це 
містобудівна документація, яка визначає 
планувальну організацію та розвиток територій 
в межах міста Києва. 

25. Детальний план території може 
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розроблятися на одну або декілька суміжних 
земельних ділянок. 

26. При виділенні земельних ділянок для 
містобудівних потреб розробка детальних 
планів територій є обов'язковою. 

27. Експертиза містобудівної документації 
проекту детального плану територій 
відбувається після погодження Головним 
архітектором міста Києва. 

28. Розробник детального плану території 
визначається через процедуру містобудівного 
конкурсу на концепцію розвитку території. 

29. Проект детального плану території 
підлягає обов’язковому розгляду на 
Архітектурно-містобудівній раді при 
Головному архітекторові міста Києва. 

30. Правила регулювання забудови міста 
Києва - це нормативно-правовий акт, яким 
встановлюється порядок планування і забудови 
та іншого використання територій, окремих 
земельних ділянок, а також перелік усіх 
допустимих умов і обмежень забудови та 
іншого використання територій і окремих 
земельних ділянок у межах зон, визначених 
планом зонування. 

31. Правила регулювання забудови міста 
Києва та зміни до них затверджуються 
Київською міською радою за поданням 
Київського міського голови. 

32. Київський магістрат забезпечує розробку 
проекту Правил регулювання забудови міста 
Києва чи проекту змін до них.   

33. Правила регулювання забудови міста 
Києва підлягають обов’язковому розгляду на 
Архітектурно-містобудівній раді при 
Головному архітекторові міста Києва.» 

  -729- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Статтю 39 (нова стаття 37) викласти у такій 
редакції: 

«Стаття 37. Стратегічні документи з 
розвитку міста Києва. 

1. У місті Києві діє спеціальна система 
взаємопов’язаних стратегічних документів з 
розвитку міста Києва, до якої належать: 

1) Стратегія сталого розвитку міста Києва; 
2) Концепція інтегрованого розвитку району 

в місті Києві; 
3) Секторальні (галузеві) концепції; 
4) Історико-архітектурний опорний план 

міста Києва; 

Відхилено   
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5) Містобудівна документація міста Києва;  
6) Правила регулювання забудови міста 

Києва. 
2. Порядок розробки, затвердження, 

оновлення та внесення змін до Стратегічних 
документів з розвитку міста Києва 
затверджується рішенням Київської міської 
ради, якщо Законом не вказано інше.  

3. Програма економічного і соціального 
розвитку міста Києва та районів у місті Києві 
формується на основі стратегічних документів 
з розвитку міста Києва. 

4. Стратегія сталого розвитку міста Києва, 
секторальні (галузеві) концепції, Історико-
архітектурний опорний план міста Києва, 
Генеральний план міста Києва, план зонування 
(зонінг), Правила регулювання забудови міста 
Києва розробляються коштом міського 
бюджету та затверджуються Київською 
міською радою. 

5. Концепції інтегрованого розвитку району, 
детальні плани територій розробляються 
коштом районних бюджетів та затверджуються 
в порядку, визначеному Київською міською 
радою за погодженням з Головним 
архітектором міста Києва. Детальні плани 
територій можуть замовлятися виключно на 
основі рішень Концепції інтегрованого 
розвитку району, розробленої та затвердженої 
в установленому порядку. 

6. Детальні плани територій не можуть 
суперечити положенням Генерального плану 
міста. 

7. Розробка стратегічних документів міста 
Києва відбувається із залученням 
громадськості у формах, визначених Законом.   

8. Стратегія сталого розвитку міста Києва є 
комплексним стратегічним документом, який 
визначає загальні вектори розвитку міста 
Києва. Стратегія сталого розвитку міста Києва 
розробляється на строк, не менший ніж 
двадцять п’ять років і є  основою для розробки 
Концепцій інтегрованого розвитку районів в 
місті Києві. 

9. Концепція інтегрованого розвитку району 
в місті Києві - це стратегічний документ з 
розвитку району в місті, який включає систему 
стратегічних завдань та заходів, що визначають 
основні напрями місцевої політики для 
забезпечення інтегрованого розвитку міста,  
правові та економічні шляхи його реалізації.  
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10. Концепції інтегрованого розвитку 
районів міста Києва розробляються на строк не 
менше, ніж 5 років з метою виявлення 
потенціалу районів міста та подальшого 
районного планування. Концепція 
інтегрованого розвитку є основою для 
розробки Програми розвитку району.  

11. Секторальна (галузева) концепція - 
стратегічний документ з розвитку міста, який 
розробляється з метою розвитку певної сфери 
міського життя. Необхідність розроблення 
секторальних (галузевих) концепцій 
визначається Стратегією сталого розвитку 
міста Києва. 

12. Історико-архітектурний опорний план 
міста Києва - це науково-проектна 
документація, яка є основою для розробки 
містобудівної документації міста Києва. 
Історико-архітектурний опорний план міста 
Києва визначає історичні ареали міста Києва, 
їхні межі та режими використання. 

13. Містобудівна документація міста Києва - 
це: 

1) Генеральний план міста Києва; 
2) План зонування (зонінг) (в складі 

Генерального плану міста Києва); 
3) Детальні плани територій.  
14. Метою розробки містобудівної 

документації міста Києва є досягнення та 
зберігання балансу території, на яку 
розробляється відповідна документація, що 
включає баланс між кількістю населення, 
щільністю забудови, щільністю вулично-
дорожньої мережі та кількістю зелених 
насаджень. 

15. Генеральний  план міста Києва є 
обов'язковою містобудівною документацією, 
що визначає принципові рішення щодо 
розвитку, планування, забудови та іншого 
використання території міста Києва. 
Генеральний план розробляється на виконання 
положень Стратегії сталого розвитку міста 
Києва.  

16. Генеральний план міста Києва є 
безстроковим. 

17. Розробник Генерального плану міста 
Києва визначається за результатами 
міжнародного містобудівного конкурсу на 
концепцію розвитку територій міста.   

18. Проект Генерального плану міста Києва 
підлягає обов’язковому розгляду на 
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Архітектурно-містобудівній раді при 
Головному архітекторові міста Києва та 
процедурі громадських слухань.  

19. Розробник змін до проекту Генерального 
плану міста Києва визначається відповідно до 
Закону України “Про публічні закупівлі”. 

20. Внесення змін до Генерального плану 
міста Києва здійснюється за результатами 
обов’язкового щорічного містобудівного 
моніторингу. 

21. Генеральний план міста Києва включає в 
себе План земельно-господарського устрою 
території міста Києва, План зонування, План 
сталої міської мобільності, а також інші 
розділи, визначені законодавством та 
нормативно-технічними актами. 

22. План сталої міської мобільності є 
інструментом стратегічного планування 
розвитку транспортної системи та формування 
транспортної політики міста Києва на основі 
числового транспортного моделювання.  

23. Метою Плану сталої мобільності є 
покращення якості життя мешканців міста 
Києва шляхом досягнення таких цілей: 

1) забезпечення усіх верств населення 
ефективними та доступними транспортними 
можливостями для доступу до місць 
призначення.  

2) підвищення рівня безпеки під час 
щоденних переміщень. 

3) зменшення забруднення повітря, рівня 
шуму, викидів парникового газу, спричинених 
транспортними засобами та інфраструктурою. 

4) зниження енергоспоживання та 
підвищення енергоефективності.  

5) підвищення ефективності та економічної 
доцільності транспортування людей та 
вантажів завдяки науковому обгрунтуванню 
рішень та числовому моделюванню в 
транспортній сфері.  

6) формування більшої привабливості та 
якості міського довкілля, та благоустрою в 
інтересах громадян, економіки та суспільства в 
цілому. 

24.  Детальні плани територій - це 
містобудівна документація, яка визначає 
планувальну організацію та розвиток територій 
в межах міста Києва. 

25. Детальний план території може 
розроблятися на одну або декілька суміжних 
земельних ділянок. 
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26. При виділенні земельних ділянок з 
комунальної та державної власності для 
містобудівних потреб розробка детальних 
планів територій є обов'язковою. 

27. Експертиза містобудівної документації 
проекту детального плану територій 
відбувається після погодження Головним 
архітектором міста Києва. 

28. Розробник детального плану території 
визначається через процедуру містобудівного 
конкурсу на концепцію розвитку території. 

29. Проект детального плану території 
підлягає обов’язковому розгляду на 
Архітектурно-містобудівній раді при 
Головному архітекторові міста Києва. 

Головний архітектор міста Києва погоджує 
проект детального плану території, керуючись 
стратегічними документами з розвитку міста 
Києва з урахуванням висновку Архітектурно-
містобудівної ради за результатами розгляду 
проекту детального плану території.  

Відмова Головного архітектора міста Києва 
від погодження проекту детального плану 
території  має містити обгрунтовані 
зауваження щодо невідповідності проекту 
детального плану територій стратегічним 
документам міста Києва. 

30. Правила регулювання забудови міста 
Києва - це нормативно-правовий акт, яким 
встановлюється порядок планування і забудови 
та іншого використання територій, окремих 
земельних ділянок, а також перелік усіх 
допустимих умов і обмежень забудови та 
іншого використання територій і окремих 
земельних ділянок у межах зон, визначених 
планом зонування. 

31. Правила регулювання забудови міста 
Києва та зміни до них затверджуються 
Київською міською радою за поданням 
Київського міського голови. 

32. Київський магістрат забезпечує розробку 
проекту Правил регулювання забудови міста 
Києва чи проекту змін до них.   

33. Правила регулювання забудови міста 
Києва підлягають обов’язковому розгляду на 
Архітектурно-містобудівній раді при 
Головному архітекторові міста Києва.» 

290. 1) баланс між короткостроковими потребами 
громади міста та довгостроковими цілями розвитку; 

-730- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Статтю 39 (нова стаття 37) викласти у такій 

редакції: 

Відхилено  
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«Стаття 37. Стратегічні документи з 

розвитку міста Києва. 

1. У місті Києві діє спеціальна система 

взаємопов’язаних стратегічних документів з 

розвитку міста Києва, до якої належать: 

1) Стратегія сталого розвитку міста Києва; 

2) Концепція інтегрованого розвитку району 

в місті Києві; 

3) Секторальні (галузеві) концепції; 

4) Історико-архітектурний опорний план 

міста Києва; 

5) Містобудівна документація міста Києва;  

6) Правила регулювання забудови міста 

Києва. 

2. Київська міська рада встановлює порядок 

розробки, затвердження, оновлення та 

внесення змін до Стратегічних документів з 

розвитку міста Києва відповідно до частин 3 та 

4 статті 13 Закону України “Про архітектурну 

діяльність”, статті 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування” та цього Закону. 

3. Програма економічного і соціального 

розвитку міста Києва та районів у місті Києві 

формується на основі стратегічних документів 

з розвитку міста Києва. 

4. Стратегія сталого розвитку міста Києва, 

секторальні (галузеві) концепції, Історико-

архітектурний опорний план міста Києва, 

Генеральний план міста Києва, план зонування 

(зонінг), Правила регулювання забудови міста 

Києва розробляються коштом міського 

бюджету та затверджуються Київською 

міською радою. 

5. Концепції інтегрованого розвитку району, 

детальні плани територій розробляються 

коштом районних бюджетів та затверджуються 

в порядку, визначеному Київською міською 

радою за погодженням з Головним 

архітектором міста Києва. Детальні плани 

територій можуть замовлятися виключно на 

основі рішень Концепції інтегрованого 

розвитку району, розробленої та затвердженої 

в установленому порядку. 

6. Розробка стратегічних документів міста 

Києва відбувається із залученням 

громадськості у формах, визначених Законом.   

7. Стратегія сталого розвитку міста Києва є 

комплексним стратегічним документом, який 

визначає загальні вектори розвитку міста 
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Києва. Стратегія сталого розвитку міста Києва 

розробляється на строк, не менший ніж 

двадцять п’ять років і є  основою для розробки 

Концепцій інтегрованого розвитку районів в 

місті Києві. 

   8. Концепція інтегрованого розвитку 

району в місті Києві - це стратегічний 

документ з розвитку району в місті, який 

включає систему стратегічних завдань та 

заходів, що визначають основні напрями 

місцевої політики для забезпечення 

інтегрованого розвитку міста,  правові та 

економічні шляхи його реалізації.  

9. Концепції інтегрованого розвитку районів 

міста Києва розробляються на строк не менше, 

ніж 5 років з метою виявлення потенціалу 

районів міста та подальшого районного 

планування. Концепція інтегрованого розвитку 

є основою для розробки Програми розвитку 

району.  

10. Секторальна (галузева) концепція - 

стратегічний документ з розвитку міста, який 

розробляється з метою розвитку певної сфери 

міського життя. Необхідність розроблення 

секторальних (галузевих) концепцій 

визначається Стратегією сталого розвитку 

міста Києва. 

11. Історико-архітектурний опорний план 

міста Києва - це науково-проектна 

документація, яка є основою для розробки 

містобудівної документації міста Києва. 

Історико-архітектурний опорний план міста 

Києва визначає історичні ареали міста Києва, 

їхні межі та режими використання. 

12. Містобудівна документація міста Києва - 

це: 

1) Генеральний план міста Києва; 

2) План зонування (зонінг) (в складі 

Генерального плану міста Києва); 

3) Детальні плани територій.  

13. Метою розробки містобудівної 

документації міста Києва є досягнення та 

зберігання балансу території, на яку 

розробляється відповідна документація, що 

включає баланс між кількістю населення, 

щільністю забудови, щільністю вулично-

дорожньої мережі та кількістю зелених 

насаджень. 

14. Генеральний  план міста Києва є 
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обов'язковою містобудівною документацією, 

що визначає принципові рішення щодо 

розвитку, планування, забудови та іншого 

використання території міста Києва. 

Генеральний план розробляється на виконання 

положень Стратегії сталого розвитку міста 

Києва.  

15. Генеральний план міста Києва є 

безстроковим. 

16. Розробник Генерального плану міста 

Києва визначається за результатами 

міжнародного містобудівного конкурсу на 

найкращу концепцію розвитку територій міста  

відповідно до Закону України «Про публічні 

закупівлі».   

17. Проект Генерального плану міста Києва 

підлягає обов’язковому розгляду на 

Архітектурно-містобудівній раді при 

Головному архітекторові міста Києва та 

процедурі громадських слухань.  

18. Розробник змін до проекту Генерального 

плану міста Києва визначається відповідно до 

Закону України “Про публічні закупівлі”. 

19. Проведення містобудівного моніторингу 

здійснюється не рідше одного разу на рік. 

Внесення змін до Генерального плану міста 

Києва може здійснюваися лише за 

результатами  щорічного містобудівного 

моніторингу. 

20. Генеральний план міста Києва включає в 

себе План земельно-господарського устрою 

території міста Києва, План зонування, План 

сталої міської мобільності, а також інші 

розділи, визначені законодавством та 

нормативно-технічними актами. 

21. План сталої міської мобільності є 

інструментом стратегічного планування 

розвитку транспортної системи та формування 

транспортної політики міста Києва на основі 

числового транспортного моделювання.  

22. Метою Плану сталої мобільності є 

покращення якості життя мешканців міста 

Києва шляхом досягнення таких цілей: 

1) забезпечення усіх верств населення 

ефективними та доступними транспортними 

можливостями для доступу до місць 

призначення.  

2) підвищення рівня безпеки під час 

щоденних переміщень. 
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3) зменшення забруднення повітря, рівня 

шуму, викидів парникового газу, спричинених 

транспортними засобами та інфраструктурою. 

4) зниження енергоспоживання та 

підвищення енергоефективності.  

5) підвищення ефективності та економічної 

доцільності транспортування людей та 

вантажів завдяки науковому обгрунтуванню 

рішень та числовому моделюванню в 

транспортній сфері.  

6) формування більшої привабливості та 

якості міського довкілля, та благоустрою в 

інтересах громадян, економіки та суспільства в 

цілому. 

23. Детальні плани територій - це 

містобудівна документація, що визначає 

планувальну організацію та розвиток територій 

в межах міста Києва. Детальні плани територій 

не можуть суперечити положенням 

Генерального плану міста міста Києва. 

24. Детальний план території може 

розроблятися на одну або декілька суміжних 

земельних ділянок. 

25. При виділенні земельних ділянок з 

комунальної та державної власності для 

містобудівних потреб розробка детальних 

планів територій є обов'язковою. 

26. Експертиза містобудівної документації 

проекту детального плану територій 

відбувається після погодження Головним 

архітектором міста Києва. 

27 Розробник детального плану території 

визначається через процедуру містобудівного 

конкурсу на концепцію розвитку території. 

28. Проект детального плану території 

підлягає обов’язковому розгляду на 

Архітектурно-містобудівній раді при 

Головному архітекторові міста Києва. 

Головний архітектор міста Києва погоджує 

проект детального плану території, керуючись 

стратегічними документами з розвитку міста 

Києва з урахуванням висновку Архітектурно-

містобудівної ради за результатами розгляду 

проекту детального плану території.  

Відмова Головного архітектора міста Києва 

від погодження проекту детального плану 

території  має містити обгрунтовані 

зауваження щодо невідповідності проекту 

детального плану територій стратегічним 
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документам міста Києва. 

29. Правила регулювання забудови міста 

Києва - це нормативно-правовий акт, яким 

встановлюється порядок планування і забудови 

та іншого використання територій, окремих 

земельних ділянок, а також перелік усіх 

допустимих умов і обмежень забудови та 

іншого використання територій і окремих 

земельних ділянок у межах зон, визначених 

планом зонування. 

30. Правила регулювання забудови міста 

Києва та зміни до них затверджуються 

Київською міською радою за поданням 

Київського міського голови. 

31. Київський магістрат забезпечує розробку 

проекту Правил регулювання забудови міста 

Києва чи проекту змін до них.   
32. Правила регулювання забудови міста 

Києва підлягають обов’язковому розгляду на 
Архітектурно-містобудівній раді при 
Головному архітекторові міста Києва.» 

291. 2) гнучкість стратегічного планування відповідно 
до змін соціально–економічних умов у місті; 

   

292. 3) постійний моніторинг життєдіяльності міста, 
оцінка та оптимізація прийнятих планів та вжитих 
заходів із їх реалізації; 

   

293. 4) реалістичність із точки зору фінансової 
спроможності реалізації стратегічних планів; 

   

294. 5) інтегрованість та узгодженість стратегічних 
планів та стратегічної документації міста Києва; 

   

295. 6) партнерство з суміжними територіями та 
населеними пунктами для досягнення економічно та 
екологічно вигідних рішень; 

   

296. 7) обов’язковість проведення громадських 
обговорень та громадських слухань розроблених в 
установленому порядку проектів стратегічних 
документів з розвитку міста та містобудівної 
документації. 

   

297. Стаття 40. Стратегічні документи з розвитку міста 
Києва 

-731- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка 

№410)   

Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211 

Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Відхилено  
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Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 40 – виключити. 

  -732- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

Викласти статтю в новій редакції 
«Стаття 40. Стратегічні документи з 

розвитку міста Києва 
1. Стратегічними документами з розвитку 

міста Києва є: 
1) Стратегія сталого розвитку міста Києва; 
2) Концепція інтегрованого розвитку району 

в місті Києві; 
3) Секторальні (галузеві) концепції в певній 

сфері міського життя; 
4) Містобудівна документація міста Києва: 

а) Генеральний план міста Києва; б) зонінг 
міста Києва; в)детальні плани територій.  

5) Правила забудови міста Києва; 
6) Програми економічного і соціального 

розвитку міста Києва та районів у місті Києві. 
2. Особливості розробки, затвердження та 

оновлення Стратегічних документів з розвитку 
міста Києва затверджується Київською 
міською радою. 

3. Стратегічні документи з розвитку міста 
Києва затверджуються Київською міською 
радою». 

Відхилено  

298. 1. Стратегічними документами з розвитку міста 
Києва є: 

   

299. 1) Стратегія сталого розвитку міста Києва;    

300. 2) Концепція інтегрованого розвитку району в місті 
Києві; 

   

301. 3) Секторальні (галузеві) концепції в певній сфері 
міського життя; 

   

302. 4) Містобудівна документація міста Києва:  

а) Генеральний план міста Києва;  

б) зонінг міста Києва; в)детальні плани територій. 

-733- Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка 

№60) 

Пункт 4 частини 1 статті 40 законопроекту 
викласти в такій редакції: 

«4) Генеральний план міста Києва». 

Відхилено  

  -734- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Відхилено  
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№250) Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка 

№218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

В пункті 4) частини першої статті 40 слово 
«зонінг» замінити словами «план зонування 
територій (зонінг)». 

303. 5) Правила забудови міста Києва; -735- Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка 

№227) 

 Пункт 5 частини першої статті 40 
виключити. 

Враховано  

  -736-  Н.д.Дунда О.А. (Реєстр.картка №91) 

Пункт 5 частини першої статті 40 
виключити, відповідно пункт 6 частини першої 
статті 40 вважати пунктом 5 частини першої 
статті 40. 

Відхилено 

 

 

  -737- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

В пункті п’ятому частини першої статті 40 
проекту після слів «Правила забудови» додати 
слова «та благоустрою». 

Відхилено  

304. 6) Програми економічного і соціального розвитку 
міста Києва та районів у місті Києві. 

   

  -738- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

До частини першої статті 40 проекту додати 
новий пункт такого змісту: 

«концепція міської агломерації, яка може 
передбачати укладення договорів з іншими 
органами місцевого самоврядування про 
співпрацю;».  

У зв’язку з цим змінити нумерацію.  

Відхилено  

305. 2. Особливості розробки, затвердження та 
оновлення Стратегічних документів з розвитку міста 
Києва затверджується Київською міською радою. 

   

306. 3. Стратегічні документи з розвитку міста Києва 
затверджуються Київською міською радою, окрім 
детального плану територій, що затверджується 
районними у місті Києві радами. 

-739- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

В частині третій статті 40 слова «окрім 
детального плану територій, що 
затверджується районними у місті Києві 
радами» вилучити. 

Враховано  

  -740-  Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Відхилено  
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Частину 3 статті 40 викласти в наступній 
редакції: 

«3. Стратегічні документи з розвитку міста 
Києва затверджуються Київською міською 
радою, окрім детального плану територій, що 
затверджується виконавчими органами 
районних у місті Києві рад.» 

307. Стаття 41. Містобудівний кадастр -741- Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка 

№347) 

Назву статті 41 проекту викласти в такій 
редакції: 

«Стаття 41. Містобудівний кадастр міста 
Києва». 

Відхилено  

  -742- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Назву статті 38 викласти у такій редакції: 
«Стаття 40. Забезпечення вільного доступу 

до стратегічних документів з розвитку міста 
Києва та просторових даних міста Києва». 

Відхилено 

 

 

 

  -743- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211 

Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 41 – виключити. 

Враховано  

  -744- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Статтю 41 викласти у новій редакції 
наступного змісту: 

«Стаття 41. Міські інформаційні системи 
1. Містобудівний кадастр міста Києва  

міська геоінформаційна система даних, 
необхідних для здійснення містобудівної 
діяльності, включаючи забудову, інженерну та 
технічну інфраструктуру. 

2. Дані містобудівного моніторингу в 

Відхилено  
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обов’язковому порядку вносяться до 
Містобудівного кадастру міста Києва. 

3. Матеріали Містобудівного кадастру міста 
Києва є публічною інформацією, крім 
інформації, доступ до якої обмежено законом.  

4. Міська інформаційна система “Зелений 
кадастр міста Києва” – геоінформаційна 
система, складова Містобудівного кадастру 
міста Києва, яка містить дані про всю деревну 
рослинність міста та її стан.           

5. Єдина цифрова топографічна основа міста 
Києва – геоінформаційний ресурс, складова 
Містобудівного кадастру міста Києва, що 
формується та оновлюється за результатами 
топографо–геодезичних вишукувань та 
контрольно–геодезичних знімань на постійній 
основі. Єдина цифрова топографічна основа 
міста Києва є основою для розробки 
містобудівної документації, проектів 
землеустрою, проектної документації об’єктів 
будівництва. Всі суб’єкти підприємницької 
діяльності, які здійснюють діяльність в сфері 
топографо–геодезичних вишукувань на 
території міста Києва повинні надавати 
результати топографо–геодезичних 
вишукувань та контрольно–геодезичних 
знімань по запроектованим об’єктам 
будівництва для формування інформаційних 
ресурсів Містобудівного кадастру. 

6. Положення про Містобудівний кадастр 
міста Києва повинно містити інформацію про 
перелік та склад даних, що є обов’язковими 
для надання всіма суб’єктами господарювання 
у сфері топографо–геодезичних вишукувань 
адміністратору машинозчитувальної бази 
даних Містобудівного кадастру міста Києва. 

7. Всі суб’єкти-балансоутримувачі об’єктів 
житлово-комунального господарства, 
інженерної та технічної інфраструктури 
повинні надавати дані про постачання та 
споживання енергоносіїв для формування 
інформаційних ресурсів Містобудівного 
кадастру міста Києва. 

8. Міська інформаційна система 
“Транспортна модель міста Києва та його 
приміської зони” – геоінформаційна система 
зберігання даних про міську мобільність та 
моделювання транспортних потоків з метою 
прогнозування наслідків управлінських рішень, 
що використовується для підтримки у 
прийнятті управлінських рішень при 
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стратегічному і поточному транспортному 
плануванні. 

9. Власником та розпорядником міських 
інформаційних систем є територіальна громада 
Києва в особі Київської міської ради. 

10. Адміністратором міських інформаційних 
систем є Київський магістрат. 

11. Положення про міські інформаційні 
системи затверджуються рішенням Київської 
міської ради за поданням Київського 
магістрату. 

12. Київська міська рада може прийняти 
рішення про створення інших міських 
інформаційних систем». 

  -745- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Доповнити статтю новими частинами 
транадацятою-п’ятнадцятою такого змісту: 

«13. Київська міська рада зобов'язана 
проводити постійний моніторинг шляхом 
перевірки стану та умов використання 
земельних ділянок, які перебувають у 
комунальній власності територіальної громади 
міста Києва. 

14. Київська міська рада затверджує  окреме 
Положення про постійний моніторинг стану та 
умов використання земельних ділянок, які 
перебувають у комунальній власності 
територіальної громади міста Києва. 

15. Київський магістрат зобов’язаний 
здійснювати моніторинг:  

1) стану навколишнього природного 
середовища, рівня забруднення довкілля та 
взаємодіяти з суб’єктами державної системи 
моніторингу довкілля; 

2) стану земель з метою своєчасного 
виявлення змін, їх оцінки, організація заходів 
для відвернення та ліквідації наслідків 
негативних процесів; 

3) вод з метою визначення стану водних 
об’єктів, прогнозування його змін та 
розроблення рекомендацій для прийняття 
рішень у галузі використання, охорони вод та 
відтворення водних ресурсів; 

4) моніторинг у галузі охорони 
атмосферного повітря з метою визначення 
якості атмосферного повітря, оцінювання та 
прогнозування її змін і ступеня небезпечності, 
розроблення науково обґрунтованих 
рекомендацій для прийняття рішень у галузі 

Відхилено  
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охорони атмосферного повітря, у сфері 
охорони навколишнього природного 
середовища, а також інформування населення 
про якість атмосферного повітря, вплив його 
забруднення на здоров’я та життєдіяльність 
населення». 

308. 1. Містобудівний кадастр міста Києва — міська 
геоінформаційна система зберігання та використання 
геопросторових даних про територію міста. 

   

  -746- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка 

№407) 

Частину першу статті 41 законопроекту 
доповнити новим абзацом такого змісту: 

«Дані містобудівного кадастру міста Києва 
не можуть бути підставою для надання або 
вимагання від суб’єктів господарювання будь-
яких документів дозвільного характеру або 
погоджень.». 

Відхилено  

  -747- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Частину 1 статті 41 викласти в наступній 
редакції: 

«1. Містобудівний кадастр міста Києва — це 
частина державної системи зберігання і 
використання геопросторових даних про 
територію міста Києва, адміністративно-
територіальні одиниці, екологічні, інженерно-
геологічні умови, інформаційних ресурсів 
будівельних норм, державних стандартів і 
правил для задоволення інформаційних потреб 
у плануванні територій та будівництві у місті 
Києві.». 

Відхилено  

309. 2. Дані містобудівного моніторингу в 
обов’язковому порядку вносяться до Містобудівного 
кадастру міста Києва. 

   

310. 3. Матеріали Містобудівного кадастру міста Києва 
є публічною інформацією, крім інформації, доступ до 
якої обмежено законом. 

   

311. 4. Власником та розпорядником Містобудівного 
кадастру міста Києва є територіальна громада Києва в 
особі Київської міської ради. 

   

312. 5. Адміністратором цифрової бази даних 
Містобудівного кадастру міста Києва є Київський 
магістрат. 

   

313. 6. Положення про Містобудівний кадастр міста -748- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка Відхилено  
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Києва затверджується рішенням Київської міської 
ради та повинно містити інформацію про перелік 
даних, що є обов’язковими для надання всіма 
суб’єктами господарювання у сфері топографо–
геодезичних вишукувань адміністратору цифрової 
бази даних Містобудівного кадастру міста Києва. 

№37) 

В частині шостій статті 41 проекту після 
слів «є обов’язковими для надання» додати 
слова «громадськості та». 

 

314. 7. Міська інформаційна система “Транспортна 
модель міста Києва” – геоінформаційна система 
зберігання та моделювання транспортних потоків, 
складова Містобудівного кадастру міста Києва, що 
використовується для підтримки у прийнятті 
управлінських рішень при стратегічному 
транспортному плануванні. 

   

315. 8. Міська інформаційна система “Зелений кадастр 
міста Києва” – геоінформаційна система, складова 
Містобудівного кадастру міста Києва, яка містить дані 
про всю деревну рослинність міста та її стан. 

-749- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

В частині восьмій статті 41 проекту після 
слів «міста та її стан» додати слова «, а також 
узагальнену інформацію про іншу рослинність. 

 

Відхилено  

  -750- Н.д.Грищук Р.П. (Реєстр.картка 

№222) 

Викласти частину 8 статті 41 у наступній 
редакції: 

«8. Міська інформаційна система “Кадастр 
дерев міста Києва” – геоінформаційна система, 
складова Містобудівного кадастру міста Києва, 
яка містить дані про всю деревну рослинність 
міста та її стан». 

Відхилено  

316. 9. Єдина цифрова топографічна основа міста Києва 
– геоінформаційний ресурс, складова Містобудівного 
кадастру міста Києва, що формується та оновлюється 
за результатами топографо–геодезичних вишукувань 
контрольно–геодезичних знімань на постійній основі. 
Єдина цифрова топографічна основа міста Києва є 
основою для розробки містобудівної документації, 
проектів землеустрою, проектної документації об’єктів 
будівництва. Всі суб’єкти підприємницької діяльності, 
які здійснюють діяльність в сфері топографо–
геодезичних вишукувань на території міста Києва 
повинні надавати результати топографо–геодезичних 
вишукувань та контрольно–геодезичних знімань по 
запроектованим об’єктам будівництва для формування 
інформаційних ресурсів Містобудівного кадастру. 
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317. РОЗДІЛ V. -751- Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка №83) 

Розділи IV-VI Проекту, пункти виключити. 
Враховано частково  

318. МІСТО ЯК СЕРВІС -752- Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка 

№347) 

 Пропоную уточнити назву Розділу V 
проекту, замінивши слова «Місто як сервіс» 
словами «Особливості надання 
адміністративних послуг у місті Києві». 

Відхилено  

  -753- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Назву розділу V викласти наступним чином: 
«РОЗДІЛ V. СЕРВІСНІ ФУНКЦІЇ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ 
КИЄВІ». 

Відхилено  

  -754- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Розділ  V. Законопроекту доповнити новою 
статтею 41 такого змісту: 

«Стаття 41. Принципи надання 
адміністративних та інших послуг мешканцям 
міста Києва 

1. Органи місцевого самоврядування в місті 
Києві, організовуючи надання мешканцям 
міста Києва соціальних, освітніх, медичних, 
культурних та інших послуг, що фінансуються 
за кошти державного та місцевих бюджетів, 
керуються принципами рівності доступу до 
послуг,  персоналізованості та 
обчислювальності кожної послуги, 
конкурентності. 

2. З метою забезпечення  надання послуг 

Відхилено  
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мешканцям міста Києва магістрат міста Києва 
забезпечує створення єдиного електронного 
середовища взаємодії та захищеного обміну 
інформацією в режимі реального часу з рівним 
доступом державних, комунальних і приватних 
інформаційних та геоінформаційних систем. 

3. Доступ до послуг, який забезпечується 
мешканцям міста Києва органами місцевого 
самоврядування в місті Києві надається через 
системи єдиного вікна, а також за допомогою 
інформаційних систем». 

Замінити номер статті 41  на 42. 

 

319. Стаття 42. Ратуша у районі міста Києва -755- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214) 

Н..д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 42 – виключити. 

Враховано 

 

 

320. 1. У кожному районі міста Києва за рішенням 
районної у місті Києві ради може створюватися 
Ратуша. 

-756-  Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка 

№223) 

У частині 1 статті 42 після слів «Ратуша – 
це» виключити слова «окрема будівля, що є 
місцем». 

Відхилено  

  -757- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка 

№223) 

У частині 1 статті 42 після слів «Ратуша – 
це»  додати слова «місце». 

Відхилено  

  -758- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Частину другу  статті 41 вважати абзацем 

другим частини першо ціє статтії. 

Відхилено  

321. Ратуша – це окрема будівля, що є місцем 
розташування органів місцевого самоврядування 
відповідного району у місті Києві, інших органів, які 
їм підпорядковані. 

-759-  Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

У частині першій статті 42 після слів «це 

Відхилено    
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окрема будівля» доповнити словами «або 
частина будівлі». 

 

  -760- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Об`єднати абзац другий частини першої та 
частину другу статті  42 у чатину другу. 

Відхилено   

322. 2. Ратуша є центром надання соціальних, 
адміністративних та інших послуг. 

-761- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Із частини 2 статті 42 виключити слово 
«соціальних». 

Відхилено  

  -762- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Абзац 2 частини 1 статті 41 вважати 

частиною другою цієї статті та викласти в такій 

редакції: 

«2. Ратуша –  розташовується в окремій 

будівлі (або в частині будівлі), що є місцем 

розташування органів місцевого 

самоврядування відповідного району в місті 

Києві, інших органів, які їм підпорядковані. 

Ратуша є центром надання соціальних, 

адміністративних та інших послуг.» 

 

Відхилено  

323. 3. З метою реалізації принципу єдиного вікна та 
наближення послуг до суб’єктів їх отримання в 
приміщенні Ратуші створюється можливість 
отримання більшості таких послуг незалежно від того, 
який адміністративний орган їх надає. 

-763- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

     У частині третій статті 41 слово 

«виконавці» замінити словами «постачальники 

житлово–комунальних послуг на території 

району в місті». 

 

Відхилено  

324. Органи влади та місцевого самоврядування, 
виконавці житлово–комунальних послуг зобов'язані 
брати участь у реалізації в Ратуші принципу єдиного 
вікна через направлення своїх працівників на виділені 
їм робочі місця та (або) опрацювання отриманих через 
Ратушу послуг та (або) документів. 

   

325. 4. У Ратуші забезпечується можливість отримання 
послуг в електронній чи іншій формі за вибором 
суб’єкта звернення. 

-764- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

     У частині четвертій статті 41 абзац 

другий - виключити. 

 

Відхилено  

326. Надання адміністративних послуг в електронній 
формі здійснюється відповідно до Закону України 
«Про адміністративні послуги». 

   

327. 5. Депутат районної у місті Києві ради здійснює 
особистий прийом мешканців відповідного району не 
менше, ніж один раз на тиждень, у будівлі Ратуші 
відповідного району у місті Києві, з урахуванням 

-765- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

 У частині п’ятій статті 42 слова «не менше, 

Відхилено  
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особливостей, встановлених Законом України «Про 
статус депутатів місцевих рад». 

ніж один раз на тиждень» виключити. 
 

  -766- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

В частині п’ятій статті 42 проекту після слів 
«Депутат районної у місті Києві» додати слова 
«та міської ради». 

Відхилено  

  -767- Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка №83) 

Частину 5 після слів «Ратуші відповідного 
району у місті Києві» доповнити словами «або 
у громадській приймальні депутата районної 
ради міста Києва». 

Відхилено  

328. Стаття 43. Міська електронна канцелярія -768- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 
Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Статтю 43 виключити. 

Враховано  

329. 1. Міська електронна канцелярія – це електронна 
система, що забезпечує автоматизацію ведення обліку 
визначеної рішенням Київської міської ради публічної 
інформації та актів органів місцевого самоврядування, 
місцевих органів виконавчої влади, а також 
підприємств, установ і організацій, що належать до 
комунальної власності територіальної громади міста 
Києва та є розпорядниками інформації, шляхом 
створення, розміщення, оприлюднення та обміну 
інформацією, даними і документами в електронному 
вигляді, до складу якої входять центральна база даних 
та електронні інформаційні системи, між якими 
забезпечено автоматичний обмін інформацією, даними 
та документами через відкритий програмний 
інтерфейс (АРI). 

   

330. 2. Принципами функціонування міської 
електронної канцелярії є внесення інформації у 
машинозчитуваному вигляді та обов’язковості 
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реєстрації в міській електронній канцелярії усіх актів 
органів місцевого самоврядування та місцевих органів 
виконавчої влади. 

331. 3. Метою створення міської електронної канцелярії 
є забезпечення відкритості органів місцевого 
самоврядування і органів виконавчої влади та 
спрощення взаємодії територіальної громади міста 
Києва з органами місцевого самоврядування та 
органами виконавчої влади. 

   

332. Стаття 44. Забезпечення діяльності та фінансування 
міської електронної канцелярії 

-769- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Статтю 44 виключити. 

Враховано  

333. 1. Київський магістрат забезпечує функціонування 
міської електронної канцелярії. 

   

334. Структурний підрозділ Київського магістрату, що 
забезпечує функціонування міської електронної 
канцелярії, підпорядковується Керуючому справами 
Київського магістрату. 

-770- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

У частині першій статті 44 абзац другий 
вилучити. 

Відхилено  

335. 2. Порядок ведення міської електронної канцелярії 
визначається Київською міською радою. 

   

336. 3. Фінансування заходів щодо створення та 
функціонування міської електронної канцелярії 
здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва. 

   

337. РОЗДІЛ VI. -771- Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка №83) 

Розділи IV-VI Проекту, пункти виключити. 
Враховано частково  

  -772- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Роділ  VI проекту виключити. 

Враховано  

338. КОНТРОЛЬ, АУДИТ І МОНІТОРИНГ У МІСТІ 
КИЄВІ 

   

339. Стаття 45. Принципи контролю, аудиту та -773-  Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка Враховано  



 2110_київ_база_doc_534941 (2)  20.10.2021  До проекту Закону України "Про місто Київ - столицю України" стор.   269 
 

23.07.2020 

моніторингу органами місцевого самоврядування в 
місті Києві 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 45 виключити. 

340. 1. Контроль, аудит та моніторинг органами 
місцевого самоврядування в місті Києві ґрунтуються 
на таких принципах: 

   

341. 1) залучення громади міста та недержавних 
суб’єктів господарювання до здійснення контролю; 

   

342. 2) зобов’язання постачання даних;    

343. 3) доцільності та спрямованості витрачання коштів;    

344. 4) нульової толерантності до незаконних забудов;    

345. 5) відповідності діяльності ключовим показникам 
ефективності. 

   

346. Стаття 46. Контрольно–ревізійні комісії Київської 
міської ради. Проведення аудиту 

-774- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 46 – виключити. 

Враховано  

  -775- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

Статтю 46 законопроекту викласти в 
наступній редакції:  

«Стаття  Контрольно–ревізійні комісії 
Київської міської ради, районних у місті Києві 
рад. Проведення аудиту 

1. Київська міська рада, районна у місті 
Києві рада має право створювати контрольно–

Відхилено  
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ревізійні комісії для поточної перевірки 
питань, які становлять суспільний інтерес. До 
складу контрольно–ревізійної комісії входять 
депутати відповідної ради. До роботи 
контрольно–ревізійної комісії можуть бути 
залучені експерти з правом дорадчого голосу. 

2. Київська міська рада, районна у місті 
Києва рада у січні місяці кожного року 
здійснює закупівлю послуг аудиту у зовнішніх 
постачальників у спосіб, що передбачений 
Законом України «Про публічні закупівлі» та 
цим Законом.  

3. Предметом аудиту можуть бути питання 
щодо:  

1) надходжень до міського бюджету Києва 
податків і зборів (обов'язкових платежів) та 
інших доходів; 

2) здійснення видатків міського бюджету 
Києва виконавчим органом Київської міської 
ради та виконавчими органами районних у 
місті Києві рад; 

3) управління об'єктами комунальної 
власності в частині, що стосується Стат 
забезпечення відрахування (сплати) до 
міського бюджету Києва, районного у місті 
Києві бюджету коштів, отриманих 
територіальною громадою як власником таких 
об'єктів, а також використання коштів міського 
бюджету Києва, районного у  місті Києві 
бюджету спрямованих на відповідні об'єкти; 

4) здійснення державних закупівель 
органами представницькими місцевого 
самоврядування міста Києва; 

5) інших операцій, пов'язаних із 
надходженням коштів до міського бюджету 
Києва, районного у місті Києві бюджету та їх 
використанням; 

6) показників ефективності діяльності 
посадових осіб виконавчих органів Київської 
міської ради, районної у місті Києві ради. 

4. Результати зовнішнього аудиту 
підлягають опублікуванню на сайті Київської 
міської ради, районних у місті Києві рад, до 
першого червня поточного року.  

5. На підставі висновку зовнішньої 
аудиторської перевірки контрольно–ревізійна 
комісія готує звіт для Київської міської ради, 
районної у місті Києві ради.».  

347. 1. Київська міська рада має право створювати 
контрольно–ревізійні комісії для поточної перевірки 

-776- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

Відхилено  
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питань, які становлять суспільний інтерес. До складу 
контрольно–ревізійної комісії входять депутати 
Київської міської ради. До роботи контрольно–
ревізійної комісії можуть бути залучені експерти з 
правом дорадчого голосу. 

В частині першій статті 46 проекту слова 
«постійну чи тимчасову» – виключити. 

348. 2. Київська міська рада у січні місяці кожного року 
здійснює закупівлю послуг аудиту у зовнішніх 
постачальників у спосіб, що передбачений Законом 
України «Про публічні закупівлі» та цим Законом. 

-777- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

У частині другій статті 46 слова «здійснює 
закупівлю» замінити словами «оголошує про 
проведення процедури закупівлі». 

Відхилено  - 

тю 46 виключити. 
 

  

  -778- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

В частині  другій статті 46 проекту після 
слів та розділового знаку «закупівлю послуг 
аудиту,» додати слова «у випадку прийняття 
такого рішення,». 

Відхилено  

349. 3. Предметом аудиту можуть бути питання щодо:    

350. 1) надходжень до міського бюджету Києва податків 
і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів; 

   

351. 2) здійснення видатків міського бюджету Києва 
виконавчим органом Київської міської ради та 
виконавчими органами районних у місті Києві рад; 

   

352. 3) управління об'єктами комунальної власності в 
частині, що стосується забезпечення відрахування 
(сплати) до міського бюджету Києва коштів, 
отриманих територіальною громадою як власником 
таких об'єктів, а також використання коштів міського 
бюджету Києва, спрямованих на відповідні об'єкти; 

   

353. 4) здійснення державних закупівель органами 
місцевого самоврядування міста Києва; 

-779- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

У пункті 4) частини третьої статті 46 слово 
«державних» замінити словом «публічних». 

Відхилено  

354. 5) інших операцій, пов'язаних із надходженням 
коштів до міського бюджету Києва та їх 
використанням; 

-780- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

 Змінити розташування пунктів 5) та 6) 
частини третьої статті 46 шляхом їх взаємної 
заміни. 

Відхилено  
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355. 6) показників ефективності діяльності посадових 
осіб виконавчих органів Київської міської ради. 

   

356. 4. Результати зовнішнього аудиту підлягають 
опублікуванню на сайті Київської міської ради до 
першого червня поточного року. 

-781-  Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

У частині четвертій статті 46 після слів 
«...аудиту підлягають» доповнити словами 
«офіційному оприлюдненню на сайті Київської 
міської ради протягом трьох робочих днів з 
моменту їх отримання, але не пізніше першого 
вересня поточного року». 

Відхилено  

357. 5. На підставі висновку зовнішньої аудиторської 
перевірки контрольно–ревізійна комісія готує звіт для 
Київської міської ради. 

   

358. Стаття 47. Заходи щодо забезпечення належного 
використання майна територіальної громади міста 
Києва 

-782- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 47 – виключити. 

Враховано  

  -783-   Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

 Статтю 47 викласти у новій редакції 
наступного змісту: 

«Стаття 47. Заходи щодо забезпечення 
належного використання земельних ділянок, 
які перебувають у комунальній власності 
територіальної громади міста Києва 

1. Київська міська рада зобов'язана 
проводити перевірку стану та умов 
використання земельних ділянок, які 
перебувають у комунальній власності 
територіальної громади міста Києва. 

2. У випадку виявлення порушень умов 
використання земельних ділянок, які 
перебувають у комунальній власності 

Відхилено  
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територіальної громади міста Києва, Київська 
міська рада виносить попередження з вимогою 
про усунення виявлених порушень. 

3. Київська міська рада затверджує  окреме 
Положення про перевірку стану та умов 
використання земельних ділянок, які 
перебувають у комунальній власності 
територіальної громади міста Києва.» 

  -784- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

Статтю 47 викласти в наступній редакції:  
«Стаття 35. Заходи щодо забезпечення 

належного використання майна територіальних 
громад міста Києва    

1. Адміністрація міста Києва зобов'язана 
проводити поточний та щорічний контроль за 
використанням майна територіальних громад 
міста Києва, переданого в користування, щодо: 

- дотримання договірних зобов’язань; 
-дотримання містобудівної документації. 
2. Поточний контроль за використанням 

майна територіальних громад міста Києва 
здійснюється у випадку отримання 
Адміністрацією міста Києва інформації щодо 
можливого порушення умов використання 
майна територіальних громад міста Києва. 

3. Щорічний контроль за використанням 
майна територіальних громад міста Києва 
здійснюється в обов’язковому порядку. 

4. У випадку виявлення порушень умов 
використання майна територіальних громад 
міста Києва, Адміністрація міста Києва 
виносить попередження з вимогою про 
усунення виявлених порушень.  

5. У випадку не усунення виявлених 
порушень у строк, визначений у попередженні, 
Адміністрація міста Києва звертається до суду 
про розірвання договору, згідно з яким 
виникло право користування майном 
територіальних громад міста Києва. 

6. Київська міська рада, за поданням 
Адміністрації міста Києва, може затвердити 
окреме Положення про заходи щодо належного 
використання майна територіальних громад 
міста Києва.» 

Відхилено  

359. 1. Київський магістрат зобов'язаний проводити 
поточний та щорічний контроль за використанням 
майна територіальної громади міста Києва, переданого 
в користування, щодо: 
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360. дотримання договірних зобов’язань;    

361. дотримання містобудівної документації.    

  -785-   Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

До частини першої статті 47 проекту додати 
новий останній абзац наступного змісту: 
«інших питань визначених Київською міською 
радою». 

Відхилено  

362. 2. Поточний контроль за використанням майна 
територіальної громади міста Києва здійснюється у 
випадку отримання Київським магістратом інформації 
щодо можливого порушення умов використання майна 
територіальної громади міста Києва. 

   

363. 3. Щорічний контроль за використанням майна 
територіальної громади міста Києва здійснюється в 
обов’язковому порядку. 

   

364. 4. У випадку виявлення порушень умов 
використання майна територіальної громади міста 
Києва, Київський магістрат виносить попередження з 
вимогою про усунення виявлених порушень. 

   

365. 5. У випадку неусунення виявлених порушень у 
строк, визначений у попередженні, Київський 
магістрат звертається до суду про розірвання 
договору, згідно з яким виникло право користування 
майном територіальної громади міста Києва. 

-786- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Частину 5 статті 47 викласти в наступній 
редакції: 

«5. У випадку неусунення виявлених 
порушень у строк, визначений у попередженні, 
Київський магістрат ініціює перед Київською 
міською радою звернення до суду про 
розірвання договору, згідно з яким виникло 
право користування майном територіальної 
громади міста Києва.» 

Відхилено  

366. 6. Київська міська рада, за поданням Київського 
магістрату, може затвердити окреме Положення про 
заходи щодо належного використання майна 
територіальної громади міста Києва. 

-787- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

В частині шостій статті 47 проекту слово 
«належного» виключити. 

 

Відхилено  

367. Стаття 48. Інвентаризація деревної рослинності -788-  Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Враховано  
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Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Статтю 48 – виключити. 

  -789- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

Статтю 48 законопроекту викласти в 
наступній редакції: 

«Стаття 48. Інвентаризація деревної 
рослинності 

1.Адміністрація міста Києва зобов'язаний 
проводити щорічну інвентаризацію деревної 
рослинності на відповідність інформації щодо 
її стану, яка міститься в Зеленому кадастрі 
міста Києва.  

2. Положення про порядок оцінки стану 
деревної рослинності та методику визначення 
вартості деревної рослинності затверджується 
рішенням Київської міської ради за поданням 
Адміністрації міста Києва. 

3. Розроблення Порядку оцінки стану 
деревної рослинності та проведення щорічної 
інвентаризації деревної рослинності 
фінансується за рахунок міського бюджету.» 

Відхилено  

368. 1. Київський магістрат зобов'язаний проводити 
щорічну інвентаризацію деревної рослинності на 
відповідність інформації щодо її стану, яка міститься в 
Зеленому кадастрі міста Києва. 

-790- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

В частині першій статті 48 проекту після 
слів «Зеленому кадастрі міста Києва,» додати 
слова «результати якої розміщуються на веб-
сайті міської влади.».  

Відхилено  

369. 2. Положення про порядок оцінки стану деревної 
рослинності та методику визначення вартості деревної 
рослинності затверджується рішенням Київської 
міської ради за поданням Київського магістрату. 

   

370. 3. Шкода завдана деревній рослинності, яка була 
виявлена під час щорічної інвентаризації, 
відшкодовується місту Києву балансоутримувачем 
деревної рослинності. 

-791- Н.д.Літвінов О.М. (Реєстр.картка 

№178) 

Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398) 

Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390) 

Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка  

№60)  

Частину 3 статті 48 законопроекту 
виключити. 

Враховано  

  -792- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

В частині третій статті 48 проекту після слів 
«деревної рослинності,» додати слова «який 

Відхилено  
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зобов’язаний також звернутись з позовом до 
особи, яка завдала шкоду.». 

  -793-   Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Частину третю статті 48 викласти у новій 
редакції наступного змісту: 

«3. Збитки завдані неналежним утриманням 
деревної рослинності відшкодовується місту 
Києву балансоутримувачем деревної 
рослинності, а у разі відсутності 
балансоутримувача - власниками або 
користувачами земельної ділянки, на якій вона 
розташована.» 

Відхилено  

  -794- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

 Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Частину 3 статті 48  виключити, а частину 4 
вважати відповідно частиною 3.   

Відхилено  

371. 4. Розроблення Порядку оцінки стану деревної 
рослинності та проведення щорічної інвентаризації 
деревної рослинності фінансується за рахунок 
міського бюджету. 

-795- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка 

№398) 

Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390) 

У частині четвертій статті 48 слова 
«Розроблення Порядку оцінки стану деревної 
рослинності та» виключити. 

 

Відхилено  

  -796- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

Частину четверту статті 48 проекту викласти 
в наступній редакції:  

«4. Розроблення Порядку оцінки стану 
деревної рослинності та проведення її щорічної 
інвентаризації фінансується за рахунок 
міського бюджету.». 

 

Відхилено  

    РОЗДІЛ V 

372. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ -797-   Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка 

№347) 

Розділові «Прикінцеві та перехідні 
положення» цього законопроекту пропоную 
присвоїти порядковий номер «VII». 

Відхилено Прикінцеві та перехідні положення 

 

 

  -798-  Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Розділ VІІ Прикінцеві та перехідні 

положення законопроекту викласти в такій 

редакції: 

Враховано  
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«Розділ V 

Прикінцеві та перехідні положення 

 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, 

наступного за днем його опублікування, крім 

частини п’ятої статтті 4, статей 9 та 10, які 

набирають чинності з дня, визначеного 

відповідно до підпункту 9 пункту 4 цього 

розділу. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, 

Закон України «Про столицю України – місто-

герой Київ» (Відомості Верховної Ради 

України, 1999 р., № 11, ст. 79 із наступними 

змінами) крім статті 101, яка втрачає чинність з 

дня, наступного за днем набрання чинності 

розпорядженням Київського міського голови 

щодо готовності новоутворених виконавчих 

органів Київської міської ради забезпечити 

здійснення ними наданих законом 

повноважень. 

3. Внести зміни до таких законів України: 

1) у Законі України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” (Відомості 

Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 

із наступними змінами): 

статтю 1 доповнити абзацом двадцять 

сьомим такого змісту: 

«районні в місті ради - органи місцевого 

самоврядування, що представляють інтереси 

жителів відповідних районів у містах»; 

частину дев’яту статті 51 викласти в такій 

редакції: 

«9. До складу виконавчого комітету 

сільської, селищної, міської, районної у місті 

ради не можуть входити депутати відповідної 

ради, крім секретаря ради, заступника голови 

районної в місті ради»; 

2) статтю 39 Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України»  (Відомості Верховної 

Ради, 2014 р., № 13, ст. 222) доповнити 

частиною шостою такого змісту: 

«6. Кабінет Міністрів України розглядає 

питання щодо розробки та затвердження 

планувальної документації з розвитку 

територій Київської області за поданням 

відповідного органу місцевого самоврядування 
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в Київській області, що здійснює свої 

повноваження в межах приміської зони міста 

Києва, встановленої Кабінетом Міністрів 

України, з урахуванням позицій інших 

відповідних органів місцевого самоврядування 

у Київській області». 

4. Встановити, що: 

1) новоутворені виконавчі органи Київської 

міської ради починають здійснювати надані 

законом повноваження з дня набрання 

чинності розпорядженням Київського міського 

голови щодо готовності забезпечення ними 

здійснення відповідних повноважень. Таке 

розпорядження видається Київським міським 

головою після здійснення заходів, пов’язаних з 

утворенням зазначених органів, затвердженням 

їх структури, положень про них, штатного 

розпису, кошторису, призначення керівників та 

заповнення не менш як 30 відсотків вакантних 

посад; 

2) новоутворені виконавчі органи районних 

у місті Києві рад починають здійснювати 

надані законом повноваження з дня набрання 

чинності розпорядженнями голів відповідних 

рад щодо готовності забезпечення цими 

органами здійснення відповідних повноважень. 

Такі розпорядження видаються головами 

відповідних районних у місті Києві рад після 

здійснення заходів, пов’язаних з утворенням 

зазначених органів, затвердженням їх 

структури, положень про них, штатного 

розпису, кошторису, призначення керівників та 

заповнення не менш як 30 відсотків вакантних 

посад; 

3) новосформована Київська міська 

державна адміністрація починає здійснювати 

надані законом повноваження з дня набрання 

чинності розпорядженнями голови Київської 

міської державної адміністрації щодо 

готовності цієї державної адміністрації 

здійснювати надані законом повноваження. 

Таке розпорядження видається головою 

Київської міської державної адміністрації після 

здійснення заходів, пов’язаних із формуванням 

її складу, прийняттям інших розпоряджень, 

передбачених Законом України «Про місцеві 
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державні адміністрації» і необхідних для 

забезпечення її належної діяльності та 

заповнення не менш як 30 відсотків вакантних 

посад; 

4) з дня, наступного за днем набрання 

чинності розпорядженням Київського міського 

голови щодо готовності новоутворених 

виконавчих органів Київської міської ради 

забезпечувати виконання наданих законом 

повноважень, починається реорганізація 

відповідних юридичних осіб – виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) та його 

структурних підрозділів, що припиняються, 

шляхом їх приєднання до юридичних осіб – 

новоутворених виконавчих органів Київської 

міської ради. Після завершення реорганізації 

відповідні юридичні особи – виконавчий орган 

Київської міської ради (Київська міська 

державна адміністрація) та його структурні 

підрозділи, що припиняються, припиняються з 

урахуванням особливостей, визначених цим 

пунктом; 

5) юридичні особи – новоутворені виконавчі 

органи Київської міської ради є 

правонаступниками прав та обов’язків 

юридичних осіб – виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) та його структурних 

підрозділів, що припиняються, – з дня, 

наступного за днем набрання чинності 

розпорядженням Київського міського голови 

щодо готовності новоутворених виконавчих 

органів Київської міської ради забезпечувати 

виконання наданих законом повноважень; 

6) під час реорганізації юридичних осіб – 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) та 

його структурних підрозділів, що 

припиняються у випадках, визначених цим 

пунктом, не застосовуються положення 

законодавства щодо: 

необхідності одержання згоди кредиторів 

стосовно заміни боржника у зобов’язанні 

(переведення боргу); 

права кредиторів вимагати у зв’язку з 
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проведенням реорганізації забезпечення 

виконання зобов’язань, їх дострокового 

припинення або виконання та відшкодування 

збитків; 

неможливості завершення реорганізації до 

задоволення вимог, заявлених кредиторами. 

Під час проведення реорганізації юридичних 

осіб - виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) та його структурних підрозділів, 

що припиняються, повноваження з управління 

справами таких юридичних осіб здійснює 

Київський міський голова, який може 

утворювати комісії для забезпечення 

здійснення ним повноважень з управління 

справами юридичних осіб, що 

реорганізуються; 

7) після закінчення повноважень 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) та 

його структурних підрозділів, що 

припиняються, видані ними нормативно-

правові акти, невиконані акти індивідуальної 

дії зберігають чинність на відповідних 

територіях та для відповідних осіб; 

8) новоутворені виконавчі органи Київської 

міської ради з урахуванням особливостей, 

встановлених цим Законом, можуть вносити 

зміни, визнавати такими, що втратили 

чинність, або скасовувати акти виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) та його 

структурних підрозділів, правонаступниками 

яких вони є; 

9) реорганізація юридичних осіб - районних 

у місті Києві державних адміністрацій та їх 

структурних підрозділів розпочинається 

одночасно в усіх районах міста Києва з дня, 

визначеного новосформованою Київською 

міською державною адміністрацією. Таким 

вважається день, наступний за днем набрання 

чинності розпорядженням голови районної у 

місті Києві ради щодо готовності 

новоутворених виконавчих органів відповідної 

районної в місті Києві ради забезпечувати 

виконання наданих законом повноважень, який 
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видав таке розпорядження останнім. 

Моніторинг прийняття зазначених 

розпоряджень головами районних у місті Києві 

рад та координація початку реорганізації 

районних у місті Києві державних 

адміністрацій та їх структурних підрозділів 

здійснюється Київською міською державною 

адміністрацією; 

10) Реорганізація районних у місті Києві 

державних адміністрацій та їх структурних 

підрозділів, що припиняються, здійснюється 

шляхом їх приєднання до юридичних осіб – 

відповідних новоутворених виконавчих органів 

районних у місті Києві рад. Після завершення 

реорганізації відповідні юридичні особи – 

районні в місті Києві державні адміністрації та 

їх структурні підрозділи, що припиняються, 

припиняються з урахуванням особливостей, 

визначених цим пунктом; 

11) юридичні особи – новоутворені 

виконавчі органи районних у місті Києві рад є 

правонаступниками прав та обов’язків 

юридичних осіб – районних у місті Києві 

державних адміністрацій та їх структурних 

підрозділів, що припиняються, – з дня початку 

реорганізації районних у місті Києві рад; 

12) під час реорганізації юридичних осіб – 

районних у місті Києві державних 

адміністрацій та їх структурних підрозділів, що 

припиняються у випадках, визначених цим 

пунктом, не застосовуються положення 

законодавства щодо: 

необхідності одержання згоди кредиторів 

стосовно заміни боржника у зобов’язанні 

(переведення боргу); 

права кредиторів вимагати у зв’язку з 

проведенням реорганізації забезпечення 

виконання зобов’язань, їх дострокового 

припинення або виконання та відшкодування 

збитків; 

неможливості завершення реорганізації до 

задоволення вимог, заявлених кредиторами. 

Під час проведення реорганізації юридичних 

осіб - районних у місті Києві державних 

адміністрацій та їх структурних підрозділів, що 

припиняються, повноваження з управління 



 2110_київ_база_doc_534941 (2)  20.10.2021  До проекту Закону України "Про місто Київ - столицю України" стор.   282 
 

23.07.2020 

справами таких юридичних осіб здійснює 

голова відповідної районної в місті Києві ради, 

який може утворювати комісії для 

забезпечення здійснення ним повноважень з 

управління справами юридичних осіб, що 

реорганізуються; 

13) після закінчення повноважень районних 

у місті Києві державних адміністрацій та їх 

структурних підрозділів, що припиняються, 

видані ними нормативно-правові акти, 

невиконані акти індивідуальної дії зберігають 

чинність на відповідних територіях та для 

відповідних осіб; 

14) новоутворені виконавчі органи районних 

у місті Києві рад із урахуванням особливостей, 

встановлених цим Законом, можуть вносити 

зміни, визнавати такими, що втратили 

чинність, або скасовувати акти районних у 

місті Києві державних адміністрацій та їх 

структурних підрозділів, правонаступниками 

яких вони є; 

15) порядок здійснення заходів щодо 

реорганізації виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та його структурних підрозділів, 

районних у місті Києві державних 

адміністрацій та їх структурних підрозділів 

встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

16) під час реорганізації виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) та районних у місті 

Києві державних адміністрацій переведення 

державного службовця на посаду служби в 

органах місцевого самоврядування (за його 

згодою) здійснюється без обов’язкового 

проведення конкурсу, за умови відповідності 

його професійної компетентності 

кваліфікаційним вимогам до відповідної 

посади 

5. Установити, що районні у місті Києві 

державні адміністрації продовжують 

здійснювати свої повноваження до моменту 

утворення виконавчих органів районних у місті 

Києві рад у порядку, визначеному цим 

Законом. 

6. До набрання чинності розпорядженням 
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голови Київської міської державної 

адміністрації зазначеним у підпункті 3 пункту 

4 цього розділу, забезпечення законності в 

діяльності органів місцевого самоврядування в 

місті Києві здійснює центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує законність у 

діяльності обласних рад. 

7. Київській міській раді протягом шести 

місяців з дня опублікування цього Закону: 

1) утворити виконавчий комітет Київської 

міської ради та за пропозицією Київського 

міського голови затвердити його чисельність та 

персональний склад; 

2) за пропозицією Київського міського 

голови утворити інші виконавчі органи 

Київської міської ради, затвердити структуру 

виконавчих органів ради, структуру апарату 

ради та її виконавчого комітету, загальну 

чисельність апарату ради та її виконавчого 

комітету, виконавчих органів ради; 

3) затвердити перелік об’єктів майна 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва, які відповідно до визначеної цим 

Законом сфери компетенції Київської міської 

ради та її виконавчих органів передаються до 

сфери управління зазначених суб’єктів. До 

прийняття розпорядження Київського міського 

голови про готовність новоутворених 

виконавчих органів Київської міської ради 

здійснювати надані законом повноваження, 

управління такими об’єктами здійснюється 

Київською міською радою, або виконавчим 

органом Київської міської ради (Київською 

державною адміністрацією), або районними в 

місті Києві державними адміністраціями; 

4) затвердити перелік об’єктів майна 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва, які відповідно до визначеної цим 

Законом сфери компетенції районних у місті 

Києві рад та їх виконавчих органів 

передаються до сфери управління зазначених 

суб’єктів. До прийняття розпорядження голови 

відповідної районної в місті Києві ради про 

готовність новоутворених виконавчих органів 

цієї ради здійснювати надані законом 

повноваження, управління такими об’єктами 
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здійснюється відповідною районною в місті 

Києві державною адміністрацією, або 

Київською міською радою, або виконавчим 

органом Київської міської ради (Київською 

державною адміністрацією) або 

новоутвореними виконавчими органами 

Київської міською ради, визначеними цією 

радою; 

5) затвердити перелік об’єктів майна 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва, які відповідно до повноважень 

Київської державної адміністрації, 

передбачених Законом України «Про місцеві 

державні адміністрації» з урахуванням 

особливостей, визначених цим Законом, 

передаються до сфери її управління. До 

прийняття розпорядження голови Київської 

міської державної адміністрації, призначеного 

відповідно до статті 14 цього Закону, про 

готовність новосформованої Київської міської 

державної адміністрації здійснювати надані 

законом повноваження, управління такими 

об’єктами забезпечується відповідною 

районною в місті Києві державною 

адміністрацією, або Київською міською радою, 

або виконавчим органом Київської міської 

ради (Київською державною адміністрацією) 

або новоутвореними виконавчими органами 

Київської міської ради, визначеними цією 

радою; 

6) внести до Кабінету Міністрів України 

подання щодо встановлення переліку районів у 

місті Києві та встановлення їх меж. 

8. Кабінету Міністрів України протягом 

двох місяців з дня набрання чинності цим 

Законом: 

1) привести свої нормативно-правові акти у 

відповідність із цим Законом; 

2) розробити нормативно-правові акти, які 

випливають із цього Закону; 

3) розробити і внести на розгляд Верховної 

Ради України проект Закону України про 

внесення відповідних змін до Бюджетного 

кодексу України; 

4) передати до сфери управління 

новосформованої Київської міської державної 
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адміністрації необхідні для забезпечення її 

діяльності об’єкти майна державної власності; 

5) забезпечити приведення міністерствами 

та іншими центральними органами виконавчої 

влади власних нормативно-правові актів у 

відповідність із цим Законом; 

6) забезпечити прийняття міністерствами та 

іншими центральними органами виконавчої 

влади нормативно-правових актів, необхідних 

для реалізації цього Закону». 

 

 

  -799- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка 

№398) 

Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390) 

Рзділ «Прикінцеві та перехідні положення» 
викласти в такій редакції: 

«Розділ ХVI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ 
ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, 
наступного за днем його опублікування. 

2. Дія Закону України «Про місцевого 
самоврядування в Україні» та Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації» 
застосовуються в частині, що не суперечить 
цьому Закону. 

3. Після набрання чинності цим Законом і до 
моменту офіційного оприлюднення результатів 
наступних чергових місцевих виборів Київська 
міська рада та Київська міська державна 
адміністрація здійснюють свої повноваження 
відповідно до положень Закону України «Про 
столицю України - місто-герой Київ». 

4. Київська міська рада не пізніше шести 
місяців до моменту оголошення початку 
виборчого процесу наступних чергових 
місцевих виборів приймає рішення про 
створення районних у місті Києві рад. Вибори 
до районних у місті Києві рад організовуються 
та проводяться під час наступних чергових 
місцевих виборів. 

5. Районні у місті Києві державні 
адміністрації продовжують діяти до обрання 
районних у місті Києві рад на наступних 
чергових місцевих виборах. 

6. Ліквідувати Київську міську державну 
адміністрацію та районні у місті Києві 
державні адміністрації після обрання депутатів 
Київської міської ради та районних у місті 

Відхилено 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за 
днем його опублікування, крім частини п’ятої статтті 
4, статей 9 та 10, які набирають чинності з дня, 
визначеного відповідно до підпункту 9 пункту 4 цього 
розділу. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон 
України «Про столицю України – місто-герой Київ» 
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 11, ст. 
79 із наступними змінами) крім статті 101, яка втрачає 
чинність з дня, наступного за днем набрання чинності 
розпорядженням Київського міського голови щодо 
готовності новоутворених виконавчих органів 
Київської міської ради забезпечити здійснення ними 
наданих законом повноважень. 

3. Внести зміни до таких законів України: 

1) у Законі України “Про місцеве самоврядування в 
Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., 
№ 24, ст. 170 із наступними змінами): 

статтю 1 доповнити абзацом двадцять сьомим такого 
змісту: 

«районні в місті ради - органи місцевого 
самоврядування, що представляють інтереси жителів 
відповідних районів у містах»; 

частину дев’яту статті 51 викласти в такій редакції: 

«9. До складу виконавчого комітету сільської, 
селищної, міської, районної у місті ради не можуть 
входити депутати відповідної ради, крім секретаря 
ради, заступника голови районної в місті ради»; 

2) статтю 39 Закону України «Про Кабінет Міністрів 
України»  (Відомості Верховної Ради, 2014 р., № 13, 
ст. 222) доповнити частиною шостою такого змісту: 

«6. Кабінет Міністрів України розглядає питання 
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Києва рад на наступних чергових місцевих 
виборах, які відбудуться після набрання 
чинності цим Законом.  

7. Закон України «Про столицю України – 
місто-герой Київ» від 15 січня 1999 року 
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
1999, № 11, ст. 79 із змінами) продовжує діяти 
в частині, що не суперечить цьому Закону, та 
втрачає чинність в день відкриття першої сесії 
Київської міської ради, обраної на наступних 
чергових місцевих виборах. 

8. Внести до Закону України «Про місцеві 
вибори» (Відомості Верховної Ради України, 
2015 р., № 37-38, ст. 366) такі зміни: 

1) частину другу статті 16 доповнити новим 
абзацом такого змісту: 

«Загальний склад (кількість депутатів) 
Київської міської ради становить 80 депутатів. 
Загальний склад (кількість депутатів) районної 
у місті Києві ради становить 20 депутатів». 

щодо розробки та затвердження планувальної 
документації з розвитку територій Київської області 
за поданням відповідного органу місцевого 
самоврядування в Київській області, що здійснює свої 
повноваження в межах приміської зони міста Києва, 
встановленої Кабінетом Міністрів України, з 
урахуванням позицій інших відповідних органів 
місцевого самоврядування у Київській області». 

4. Встановити, що: 

1) новоутворені виконавчі органи Київської міської 
ради починають здійснювати надані законом 
повноваження з дня набрання чинності 
розпорядженням Київського міського голови щодо 
готовності забезпечення ними здійснення відповідних 
повноважень. Таке розпорядження видається 
Київським міським головою після здійснення заходів, 
пов’язаних з утворенням зазначених органів, 
затвердженням їх структури, положень про них, 
штатного розпису, кошторису, призначення 
керівників та заповнення не менш як 30 відсотків 
вакантних посад; 

2) новоутворені виконавчі органи районних у місті 
Києві рад починають здійснювати надані законом 
повноваження з дня набрання чинності 
розпорядженнями голів відповідних рад щодо 
готовності забезпечення цими органами здійснення 
відповідних повноважень. Такі розпорядження 
видаються головами відповідних районних у місті 
Києві рад після здійснення заходів, пов’язаних з 
утворенням зазначених органів, затвердженням їх 
структури, положень про них, штатного розпису, 
кошторису, призначення керівників та заповнення не 
менш як 30 відсотків вакантних посад; 

3) новосформована Київська міська державна 
адміністрація починає здійснювати надані законом 
повноваження з дня набрання чинності 
розпорядженнями голови Київської міської державної 
адміністрації щодо готовності цієї державної 
адміністрації здійснювати надані законом 
повноваження. Таке розпорядження видається 
головою Київської міської державної адміністрації 
після здійснення заходів, пов’язаних із формуванням 
її складу, прийняттям інших розпоряджень, 
передбачених Законом України «Про місцеві державні 
адміністрації» і необхідних для забезпечення її 
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належної діяльності та заповнення не менш як 30 
відсотків вакантних посад; 

4) з дня, наступного за днем набрання чинності 
розпорядженням Київського міського голови щодо 
готовності новоутворених виконавчих органів 
Київської міської ради забезпечувати виконання 
наданих законом повноважень, починається 
реорганізація відповідних юридичних осіб – 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) та його структурних 
підрозділів, що припиняються, шляхом їх приєднання 
до юридичних осіб – новоутворених виконавчих 
органів Київської міської ради. Після завершення 
реорганізації відповідні юридичні особи – виконавчий 
орган Київської міської ради (Київська міська 
державна адміністрація) та його структурні 
підрозділи, що припиняються, припиняються з 
урахуванням особливостей, визначених цим пунктом; 

5) юридичні особи – новоутворені виконавчі органи 
Київської міської ради є правонаступниками прав та 
обов’язків юридичних осіб – виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) та його структурних підрозділів, що 
припиняються, – з дня, наступного за днем набрання 
чинності розпорядженням Київського міського голови 
щодо готовності новоутворених виконавчих органів 
Київської міської ради забезпечувати виконання 
наданих законом повноважень; 

6) під час реорганізації юридичних осіб – 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) та його структурних 
підрозділів, що припиняються у випадках, визначених 
цим пунктом, не застосовуються положення 
законодавства щодо: 

необхідності одержання згоди кредиторів стосовно 
заміни боржника у зобов’язанні (переведення боргу); 

права кредиторів вимагати у зв’язку з проведенням 
реорганізації забезпечення виконання зобов’язань, їх 
дострокового припинення або виконання та 
відшкодування збитків; 

неможливості завершення реорганізації до 
задоволення вимог, заявлених кредиторами. 

Під час проведення реорганізації юридичних осіб - 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
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міської державної адміністрації) та його структурних 
підрозділів, що припиняються, повноваження з 
управління справами таких юридичних осіб здійснює 
Київський міський голова, який може утворювати 
комісії для забезпечення здійснення ним повноважень 
з управління справами юридичних осіб, що 
реорганізуються; 

7) після закінчення повноважень виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) та його структурних підрозділів, що 
припиняються, видані ними нормативно-правові акти, 
невиконані акти індивідуальної дії зберігають 
чинність на відповідних територіях та для відповідних 
осіб; 

8) новоутворені виконавчі органи Київської міської 
ради з урахуванням особливостей, встановлених цим 
Законом, можуть вносити зміни, визнавати такими, 
що втратили чинність, або скасовувати акти 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) та його структурних 
підрозділів, правонаступниками яких вони є; 

9) реорганізація юридичних осіб - районних у місті 
Києві державних адміністрацій та їх структурних 
підрозділів розпочинається одночасно в усіх районах 
міста Києва з дня, визначеного новосформованою 
Київською міською державною адміністрацією. Таким 
вважається день, наступний за днем набрання 
чинності розпорядженням голови районної у місті 
Києві ради щодо готовності новоутворених 
виконавчих органів відповідної районної в місті Києві 
ради забезпечувати виконання наданих законом 
повноважень, який видав таке розпорядження 
останнім. Моніторинг прийняття зазначених 
розпоряджень головами районних у місті Києві рад та 
координація початку реорганізації районних у місті 
Києві державних адміністрацій та їх структурних 
підрозділів здійснюється Київською міською 
державною адміністрацією; 

10) Реорганізація районних у місті Києві державних 
адміністрацій та їх структурних підрозділів, що 
припиняються, здійснюється шляхом їх приєднання 
до юридичних осіб – відповідних новоутворених 
виконавчих органів районних у місті Києві рад. Після 
завершення реорганізації відповідні юридичні особи – 
районні в місті Києві державні адміністрації та їх 
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структурні підрозділи, що припиняються, 
припиняються з урахуванням особливостей, 
визначених цим пунктом; 

11) юридичні особи – новоутворені виконавчі 
органи районних у місті Києві рад є 
правонаступниками прав та обов’язків юридичних 
осіб – районних у місті Києві державних 
адміністрацій та їх структурних підрозділів, що 
припиняються, – з дня початку реорганізації районних 
у місті Києві рад; 

12) під час реорганізації юридичних осіб – районних 
у місті Києві державних адміністрацій та їх 
структурних підрозділів, що припиняються у 
випадках, визначених цим пунктом, не 
застосовуються положення законодавства щодо: 

необхідності одержання згоди кредиторів стосовно 
заміни боржника у зобов’язанні (переведення боргу); 

права кредиторів вимагати у зв’язку з проведенням 
реорганізації забезпечення виконання зобов’язань, їх 
дострокового припинення або виконання та 
відшкодування збитків; 

неможливості завершення реорганізації до 
задоволення вимог, заявлених кредиторами. 

Під час проведення реорганізації юридичних осіб - 
районних у місті Києві державних адміністрацій та їх 
структурних підрозділів, що припиняються, 
повноваження з управління справами таких 
юридичних осіб здійснює голова відповідної районної 
в місті Києві ради, який може утворювати комісії для 
забезпечення здійснення ним повноважень з 
управління справами юридичних осіб, що 
реорганізуються; 

13) після закінчення повноважень районних у місті 
Києві державних адміністрацій та їх структурних 
підрозділів, що припиняються, видані ними 
нормативно-правові акти, невиконані акти 
індивідуальної дії зберігають чинність на відповідних 
територіях та для відповідних осіб; 

14) новоутворені виконавчі органи районних у місті 
Києві рад із урахуванням особливостей, встановлених 
цим Законом, можуть вносити зміни, визнавати 
такими, що втратили чинність, або скасовувати акти 
районних у місті Києві державних адміністрацій та їх 
структурних підрозділів, правонаступниками яких 
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вони є; 

15) порядок здійснення заходів щодо реорганізації 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) та його структурних 
підрозділів, районних у місті Києві державних 
адміністрацій та їх структурних підрозділів 
встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

16) під час реорганізації виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) та районних у місті Києві державних 
адміністрацій переведення державного службовця на 
посаду служби в органах місцевого самоврядування 
(за його згодою) здійснюється без обов’язкового 
проведення конкурсу, за умови відповідності його 
професійної компетентності кваліфікаційним вимогам 
до відповідної посади 

5. Установити, що районні у місті Києві державні 
адміністрації продовжують здійснювати свої 
повноваження до моменту утворення виконавчих 
органів районних у місті Києві рад у порядку, 
визначеному цим Законом. 

6. До набрання чинності розпорядженням голови 
Київської міської державної адміністрації зазначеним 
у підпункті 3 пункту 4 цього розділу, забезпечення 
законності в діяльності органів місцевого 
самоврядування в місті Києві здійснює центральний 
орган виконавчої влади, що забезпечує законність у 
діяльності обласних рад. 

7. Київській міській раді протягом шести місяців з 
дня опублікування цього Закону: 

1) утворити виконавчий комітет Київської міської 
ради та за пропозицією Київського міського голови 
затвердити його чисельність та персональний склад; 

2) за пропозицією Київського міського голови 
утворити інші виконавчі органи Київської міської 
ради, затвердити структуру виконавчих органів ради, 
структуру апарату ради та її виконавчого комітету, 
загальну чисельність апарату ради та її виконавчого 
комітету, виконавчих органів ради; 

3) затвердити перелік об’єктів майна комунальної 
власності територіальної громади міста Києва, які 
відповідно до визначеної цим Законом сфери 
компетенції Київської міської ради та її виконавчих 
органів передаються до сфери управління зазначених 
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суб’єктів. До прийняття розпорядження Київського 
міського голови про готовність новоутворених 
виконавчих органів Київської міської ради 
здійснювати надані законом повноваження, 
управління такими об’єктами здійснюється Київською 
міською радою, або виконавчим органом Київської 
міської ради (Київською державною адміністрацією), 
або районними в місті Києві державними 
адміністраціями; 

4) затвердити перелік об’єктів майна комунальної 
власності територіальної громади міста Києва, які 
відповідно до визначеної цим Законом сфери 
компетенції районних у місті Києві рад та їх 
виконавчих органів передаються до сфери управління 
зазначених суб’єктів. До прийняття розпорядження 
голови відповідної районної в місті Києві ради про 
готовність новоутворених виконавчих органів цієї 
ради здійснювати надані законом повноваження, 
управління такими об’єктами здійснюється 
відповідною районною в місті Києві державною 
адміністрацією, або Київською міською радою, або 
виконавчим органом Київської міської ради 
(Київською державною адміністрацією) або 
новоутвореними виконавчими органами Київської 
міською ради, визначеними цією радою; 

5) затвердити перелік об’єктів майна комунальної 
власності територіальної громади міста Києва, які 
відповідно до повноважень Київської державної 
адміністрації, передбачених Законом України «Про 
місцеві державні адміністрації» з урахуванням 
особливостей, визначених цим Законом, передаються 
до сфери її управління. До прийняття розпорядження 
голови Київської міської державної адміністрації, 
призначеного відповідно до статті 14 цього Закону, 
про готовність новосформованої Київської міської 
державної адміністрації здійснювати надані законом 
повноваження, управління такими об’єктами 
забезпечується відповідною районною в місті Києві 
державною адміністрацією, або Київською міською 
радою, або виконавчим органом Київської міської 
ради (Київською державною адміністрацією) або 
новоутвореними виконавчими органами Київської 
міської ради, визначеними цією радою; 

6) внести до Кабінету Міністрів України подання 
щодо встановлення переліку районів у місті Києві та 
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встановлення їх меж. 

8. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців 
з дня набрання чинності цим Законом: 

1) привести свої нормативно-правові акти у 
відповідність із цим Законом; 

2) розробити нормативно-правові акти, які 
випливають із цього Закону; 

3) розробити і внести на розгляд Верховної Ради 
України проект Закону України про внесення 
відповідних змін до Бюджетного кодексу України; 

4) передати до сфери управління новосформованої 
Київської міської державної адміністрації необхідні 
для забезпечення її діяльності об’єкти майна 
державної власності; 

5) забезпечити приведення міністерствами та 
іншими центральними органами виконавчої влади 
власних нормативно-правові актів у відповідність із 
цим Законом; 

6) забезпечити прийняття міністерствами та іншими 
центральними органами виконавчої влади 
нормативно-правових актів, необхідних для реалізації 
цього Закону. 

  -800-Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 
№381) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Згідно правил законодавчої техніки Розділу 
«ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ 
ПОЛОЖЕННЯ» необхідно присвоїти 
відповідний номер – VІІ. 

Відхилено  

  -801- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка 

№305) 

Розділ «Прикінцеві та перехідні положення» 
викласти в такій редакції: 

«ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ 
ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, 
наступного за днем його оублікування, крім 
статей 4, 5 розділу І, розділів ІІ – IV, які 
набирають чинності з дня, наступного за днем 
наступного за днем складення присяги 

Відхилено  
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Київським міським головою та депутатами 
Київської міської ради, обраних на 
найближчих місцевих виборів Київського 
міського голови та депутатів Київської міської 
ради. 

2. До приведення у відповідність із цим 
Законом законодавчі та інші нормативно-
правові акти застосовуються у частині, що не 
суперечить цьому Закону. 

3. Положення Закону України “Про столицю 
України – місто-герой Київ” від 15 січня 1999 
року (Відомості Верховної Ради України 
(ВВР), 1999, № 11, ст. 79) продовжують діяти в 
частині, що не суперечать цьому Закону, та 
втрачають чинність в день складення присяги 
Київським міським головою та депутатами 
Київської міської ради, обраних на 
найближчих місцевих виборів Київського 
міського голови та депутатів Київської міської 
ради. 

4. У шестимісячний строк з дня набрання 
чинності цим Законом, відповідно до пункту 2 
цього розділу здійснити організаційно-технічні 
заходи, необхідні для формування і передання 
майна, майнових прав, активів, справ, 
матеріалів та іншої документації, від Київської 
міської державної адміністрації Київському 
магістрату та від районних у місті Києві 
державних адміністрацій до виконавчих 
органів районних у місті Києві рад у порядку, 
визначеному законодавством. 

5. Організація і порядок проведення 
місцевих виборів у місті Києві визначається 
відповідно до Закону України «Про місцеві 
вибори», з урахуванням таких особливостей: 

1) загальний склад (кількість депутатів) 
Київської міської ради становить 80 депутатів. 
Загальний склад (кількість депутатів) районної 
у місті Києві ради становить 20 депутатів; 

2) вибори Київського міського голови 
проводяться за мажоритарною системою 
абсолютної більшості в єдиному 
одномандатному виборчому окрузі, що 
збігається з територією міста Києва; 

6. Кабінету Міністрів України: 
1) після набрання чинності цим Законом: 
- здійснити реорганізацію Київської міської 

державної адміністрації 
- привести свої нормативно-правові акти у 

відповідність із цим Законом, зокрема, в 
частині здійснення Київською міською 
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державною адміністрацією контролю за 
додержанням посадовими особами та органами 
місцевого самоврядування міста Києва 
Конституції України, законів України та інших 
нормативно-правових актів України, 
визначених пунктом 1 частини 1 статті 29 
цього Закону; 

- внести на розгляд Верховної Ради України 
пропозиції до Закону України «Про місцеві 
вибори», з урахуванням особливостей, 
визначених пунктом 6 цього Розділу. 

2) з наступного дня після набрання чинності 
розділами ІІ – ІІІ цього Закону, здійснити 
ліквідацію районних у місті Києві державних 
адміністрацій. 

7. Положення Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації» (ВВР), 1999, № 20-21, ст. 
190) із змінами застосовуються в частині, що не 
суперечать цьому Закону після набрання ним 
чинності відповідно до пунктів 1, 2 цього розділу». 

  -802- Н.д.Ткаченко О.В. (Реєстр.картка 

№234) 

Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

 Викласти Прикінцеві та перехідні 
положення у новій редакції: 

«1. Цей Закон набирає чинності з дня, 
наступного за днем початку повноважень 
Київського міського голови та депутатів Київської 
міської ради, обраних на найближчих місцевих 
виборах Київського міського голови та депутатів 
Київської міської ради.  

2. Закон України “Про столицю України – 
місто-герой Київ” від 15 січня 1999 року 
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
1999, № 11, ст. 79) втрачає чинність в день 
початку повноважень Київського міського 
голови та депутатів Київської міської ради, 
обраних на найближчих місцевих виборів 
Київського міського голови та депутатів 
Київської міської ради. 

3. Київській міській раді у 20 денний термін з 
дня набрання чинності цим Законом, провести 
зміну найменування Київської міської державної 
адміністрації на Київський магістрат; 

4. Установити, що:  
Київський магістрат після зміни 

найменування Київської міської державної 
адміністрації продовжує виконувати функції 
виконавчого органу Київської міської ради; 

Відхилено  
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районні у місті Києві державні адміністрації 
з дня перейменування Київської міської 
державної адміністрації у Київський магістрат 
вважати територіальними структурними 
підрозділами Київського магістрату; 

положення Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (ВВР) 1997, № 24, 
ст. 170) зі змінами застосовуються в частині, 
що не суперечать цьому Закону. 

5. Київському магістрату після зміни 
найменування Київської міської державної 
адміністрації забезпечити зміну найменування 
районних у місті Києві державних 
адміністрацій на територіальний структурний  
підрозділ у відповідному районі міста Києва.  

6. Центральній виборчій комісії: 
1) Протягом 15 календарних днів з дати 

офіційного оприлюднення цього Закону 
припинити повноваження усього складу 
Київської міської виборчої комісії та районних 
у місті Києві виборчих комісій, сформованих 
Постановою Центральної виборчої комісії від 6 
вересня 2015 року       № 230. 

2) Протягом 15 календарних днів з дати 
прийняття рішення, зазначеного у пункті 1, у 
порядку, визначеному статтею 22 Закону 
України «Про місцеві вибори», сформувати 
новий склад Київської міської виборчої комісії 
та районних у місті Києві виборчих комісій. 

7. Положення Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації» (ВВР), 1999, № 20-21, 
ст. 190) із змінами  застосовуються в частині, 
що не суперечать цьому Закону.  

8. Внести зміни до таких законодавчих актів 
України: 

1) в Законі України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 1997, №24, 
ст. 170) зі змінами: 

а) частину п’яту статті 16 доповнити 
абзацом другим такого змісту: 

«Від імені та в інтересах територіальної громади 
міста Києва, права суб'єкта комунальної власності 
здійснюються Київською міською радою та у 
передбачених цим Законом випадках районними у 
місті Києві радами. 

Рішення про наділення районних у місті 
Києві рад правами щодо управління майном 
територіальної громади міста Києва 
приймаються Київською міською радою за 
поданням відповідних районних у місті Києві 
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рад разом із техніко–економічним 
обґрунтуванням, що містить детальні 
розрахунки видатків, джерела, за рахунок яких 
утримується майно, що передається, напрями і 
прогнозовану ефективність їх використання.» 

2) У Земельному кодексі України (Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, 
ст.27) зі змінами: 

доповнити статтею 20-1 такого змісту: 
«Стаття 20-1. Особливості зміни цільового 

призначення земельної ділянки в місті Києві 
1. При встановленні та зміні цільового 

призначення земельних ділянок проводиться 
віднесення їх до певної категорії земель та 
виду цільового призначення. 

2. Цільове призначення земельної ділянки 
визначається власником земельної ділянки 
самостійно в межах відповідного виду 
функціонального призначення території, 
визначеного затвердженим комплексним 
планом просторового розвитку громади, а у 
разі його відсутності - планом зонування 
території або детальним планом території.  

3. Відомості про обраний власником вид 
цільового призначення земельної ділянки 
вносяться до Державного земельного 
кадастру.  

4. Класифікатор видів цільового 
призначення землі та видів функціонального 
призначення територій та правила 
співвідношення між ними затверджується 
Кабінетом Міністрів України. 

5. Встановлення та зміна виду цільового 
призначення земельної ділянки її власником не 
потребує розроблення документації із 
землеустрою та прийняття рішень органами 
влади, органами місцевого самоврядування 
(крім земель оборони). 

6. Зміна цільового призначення земель 
оборони проводиться за погодженням з 
Міністерством оборони, або органом 
державної влади, що здійснює керівництво 
військовим формуванням, до сфери управління 
якого належить військова частина, установа, 
військово-навчальний заклад, підприємство та 
організація, яка використовує землі оборони на 
праві постійного користування. 

7. Зміна цільового призначення земельних 
ділянок природно-заповідного та іншого 
природоохоронного призначення, історико-
культурного, лісогосподарського призначення, 
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що перебувають у державній чи комунальній 
власності, здійснюється за погодженням з 
Кабінетом Міністрів України. 

8. Власник земельної ділянки, цільове 
призначення якої визначено до затвердження 
комплексного плану просторового розвитку 
громади, плану зонування території або 
детального плану території, може 
використовувати земельну ділянку як за цим 
видом цільового призначення, так і за певним 
видом цільового призначення в межах 
відповідного виду функціонального 
призначення територій, передбаченого 
комплексним планом просторового розвитку 
громади, планом зонування території або 
детальним планом території.» 

3) У Законі України «Про архітектурну 
діяльність» (Відомості Верховної Ради України 
(ВВР), 1999, № 31, ст.246): 

доповнити частину 1 статті 3 Закону 
абзацом третім такого змісту:  

«Особливості регулювання архітектурної 
діяльності у межах міста Києва визначаються 
законом України «Про місто Київ — столицю 
України».  

4) У Законі України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» (Відомості Верховної 
Ради України (ВВР), 2011, № 34, ст.343): 

доповнити частину 1 статті 3 Закону 
абзацом третім такого змісту:  

«Особливості регулювання містобудівної 
діяльності у межах міста Києва визначаються 
законом України “Про місто Київ - столицю 
України.». 

  -803- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка №220) 

Викласти Прикінцеві та перехідні 
положення у новій редакції такого змісту: 

«1. Цей Закон набирає чинності з дня, 
наступного за днем початку повноважень 
Київського міського голови та депутатів 
Київської міської ради, обраних на 
найближчих місцевих виборах Київського 
міського голови та депутатів Київської міської 
ради, окрім частини другої статті 15, абзацу 
другого пункту 3, пунктів 6, 7, підпунктів 6) та 
7) пункту 9 Прикінцевих та перехідних 
положень, частини сімнадцятої статті 39 цього 
Закону, які набирають чинності з дня 
наступного за днем офіційного оприлюднення 

Відхилено  
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цього Закону. 
2. Закон України “Про столицю України – 

місто-герой Київ” від 15 січня 1999 року 
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
1999, № 11, ст. 79) втрачає чинність в день 
початку повноважень Київського міського 
голови та депутатів Київської міської ради, 
обраних на найближчих місцевих виборів 
Київського міського голови та депутатів 
Київської міської ради. 

3. Київській міській раді: 
у 20 денний термін з дня набрання чинності 

цим Законом, провести зміну найменування 
Київської міської державної адміністрації на 
Київський магістрат; 

протягом двох місяців з дня офіційного 
оприлюднення цього Закону подати до 
Кабінету Міністрів України пропозиції щодо 
встановлення меж міста Києва 

4. Установити, що:  
Київський магістрат після зміни 

найменування Київської міської державної 
адміністрації продовжує виконувати функції 
виконавчого органу Київської міської ради; 

районні у місті Києві державні адміністрації 
з дня перейменування Київської міської 
державної адміністрації у Київський магістрат 
вважати територіальними структурними 
підрозділами Київського магістрату; 

5. Київському магістрату після зміни 
найменування Київської міської державної 
адміністрації забезпечити зміну найменування 
районних у місті Києві державних 
адміністрацій на територіальний структурний  
підрозділ у відповідному районі міста Києва.  

6. Кабінету Міністрів України протягом 
трьох місяців з дня офіційного оприлюднення 
цього Закону, у відповідності до глави 29 
Земельного кодексу України подати на 
затвердження Верховної Ради України проект 
рішення щодо визначення меж міста Києва; 

7. Центральній виборчій комісії  
1) Протягом 15 календарних днів з дати 

офіційного оприлюднення цього Закону 
припинити повноваження усього складу 
Київської міської виборчої комісії та районних 
у місті Києві виборчих комісій, сформованих 
Постановою Центральної виборчої комісії від 6 
вересня 2015 року № 230. 

2) Протягом 15 календарних днів з дати 
прийняття рішення, зазначеного у пункті 1 
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частини шостої прикінцевих та перехідних 
положень цього Закону, у порядку, 
визначеному законодаством про вибори, 
сформувати новий склад Київської міської 
виборчої комісії та районних у місті Києві 
виборчих комісій. 

8. Положення Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації» (ВВР), 1999, № 20-21, 
ст. 190) із змінами, Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» (ВВР) 1997, 
№ 24, ст. 170) із змінами,  законодавчі та інші 
нормативно-правові акти застосовуються в 
частині, що не суперечить цьому Закону. 

9. Внести зміни до таких законодавчих актів 
України: 

1) в Законі України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” (Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 1997, №24, ст. 
170) зі змінами: 

а) частину п’яту статті 16 доповнити 
абзацом другим такого змісту: 

«Рішення про наділення районних у місті 
Києві рад правами щодо управління майном 
територіальної громади міста Києва 
приймаються Київською міською радою за 
поданням відповідних районних у місті Києві 
рад разом із техніко–економічним 
обґрунтуванням, що містить детальні 
розрахунки видатків, джерела, за рахунок яких 
утримується майно, що передається, напрями і 
прогнозовану ефективність їх використання.» 

2) У Земельному кодексі України (Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, 
ст.27) зі змінами: 

доповнити статтею 20-1 такого змісту: 
«Стаття 20-1. Особливості зміни цільового 

призначення земельної ділянки в місті Києві 
1. При встановленні та зміні цільового 

призначення земельних ділянок проводиться 
віднесення їх до певної категорії земель 
цільового призначення та виду використання 
(функціонального призначення). 

2. У разі прийняття Київською міською 
радою рішення про внесення змін до 
Генерального плану міста Києва у частині 
зміни функціонального призначення території, 
або у разі затвердження районною в місті Києві 
радою детального плану території,  власник 
або користувач  земельної ділянки, яка 
знаходиться в межах такої території, має право 
на зміну цільового призначення земельної 
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ділянки відповідно до зміненого 
функціонального призначення території. 

У такому разі зміна цільового призначення 
земельної ділянки відбувається шляхом 
надання адміністративної послуги Київським 
магістратом. Додаткове рішення Київської 
міської ради в такому випадку не вимагається 

3. Положення цієї статті не поширюються на 
земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення.» 

3) У Законі України “Про архітектурну 
діяльність” (Відомості Верховної Ради України 
(ВВР), 1999, № 31, ст.246): 

у частині першій статті 3 після слів "Про 
відповідальність за правопорушення у сфері 
містобудівної діяльності", доповнити словами 
“Про місто Київ – столицю України”; 

 4) У Законі України “Про регулювання 
містобудівної діяльності” (Відомості Верховної 
Ради України (ВВР), 2011, № 34, ст.343): 

у частині першій статті 3 після слів "Про 
землеустрій", доповнити словами “Про місто 
Київ – столицю України”; 

5) У Законі України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування» (Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 33, ст. 
175) слова «заступник міського голови – 
секретар Київської міської ради у всіх 
відмінках – виключити. 

6) У Законі України «Про столицю України 
– місто герой Київ» (Відомості Верховної Ради 
України (ВВР), 1999, № 11, ст. 79), частину 
другу статті 2 виключити». 

373. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за 
днем його офіційного оприлюднення, крім статті 4, 
статті 5 розділу І, розділу ІІ, ІІІ, IV, VI, які набирають 
чинності з дня, наступного за днем наступного за днем 
складення присяги Київським міським головою та 
депутатами Київської міської ради, обраних на 
найближчих місцевих виборів Київського міського 
голови та депутатів Київської міської ради. 

-804- Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка 

№347) 

Пункт 1 Розділу «Прикінцеві та перехідні 
положення» цього законопроекту пропоную 
викласти в такій редакції: 

«1. Цей Закон набирає чинності з дня, 
наступного за днем складення присяги 
Київським міським головою та депутатами 
Київської міської ради, обраних на 
найближчих після прийняття цього Закону 
виборах Київського міського голови та 
депутатів Київської міської ради». 

Відхилено  

  -805- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Пункт 1 «Прикінцевих та пепрехїідних  
положепнь» викласти в такій редпкції: 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного 
за днем початку повноважень Київського міського 

Відхилено  
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голови та депутатів Київської міської ради, 
обраних на найближчих місцевих виборах, крім 
частини другої статті 15, частини сімнадцятої 
статті 39, абзацу другого пункту 3, пункту 9 
розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 
цього Закону, які набирають чинності з дня, 
наступного за днем опублікування цього Закону, та 
абзаців третього, четвертого підпункту 5 пункту 9 
розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 
цього Закону, які набирають чинності з дня 
набрання чинності законом, яким врегульовується 
порядок погодження містобудівних та 
архітектурних проектних рішень об’єктів, 
розташованих у історичній частині міста, 
історичних ареалах, на магістралях та площах 
загальноміського значення. 

  -806- Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка 

№355) 

Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356) 

 Пункт 1 Прикінцевих та перехідних 
положень законопроекту викласти в редакції: 

«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного 
за днем його офіційного опублікування». 

Відхилено  

  -807- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка 

№407) 

У пункті 1 Прикінцевих та перехідних 
положень законопроекту: після слів «обраних 
на найближчих місцевих виборів Київського 
міського голови та депутатів Київської міської 
ради» доповнити словами «та частини третьої 
статті 7, яка набирає чинності з моменту 
визначення на законодавчому рівні умов та 
порядку проведення архітектурних конкурсів». 

Відхилено  

  -808- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка 

№407) 

Доповнити пункт 1 новим абзацом такого 
змісту: 

«До визначення на законодавчому рівні умов та 
порядку проведення архітектурних конкурсів 
будівництво або реконструкція в історичному ареалі 
міста Києва здійснюється на підставі отриманих 
містобудівних умов та обмежень, наданих у 
порядку, передбаченому законодавством. 
Розроблена суб’єктом містобудування на підставі 
отриманих містобудівних умов та обмежень 
проектна документація об’єкта будівництва в межах 
історичного ареалу міста Києва не потребує 
погодження, крім випадків, передбачених законом.». 

Відхилено  
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  -809- Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка 

№15) 

У частині 1 Прикінцевих та перехідних 
положень слова «наступного за днем наступного 
за днем складення присяги Київським міським 
головою та депутатами» замінити словами 
«відкриття першої сесії», а після слів «депутатів 
Київської міської ради» додати слова «депутатів 
районних в місті Києві рад». 

Відхилено  

  -810- Н.д.Літвінов О.М. (Реєстр.картка 

№178) 

В пункті 1 Прикінцевих та перехідних 
положень після слів «набирає чинності з дня,», 
слова «наступного за днем його офіційного 
оприлюднення,» замінити на слова «його 
опублікування,»  

 Після слів «які набирають чинності з дня,» слова 
«наступного за днем наступного за днем» видалити. 

Відхилено  

  -811- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

В пункті 1 Прикінцевих та перехідних 
положень після слів «які набирають чинності з 
дня» виключити дублювання, а саме: слова 
«наступного за днем», а також замінити слово 
«виборів» на слово у вірному відмінку - «виборах». 

Відхилено  

  -812- Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка 

№214) 

Пункт 1 Розділу «Прикінцеві та перехідні 
положення» викласти в такій редакції  

«1.Цей закон набирає чинності з дня його 
офіційного оприлюднення.» 

Відхилено  

  -813- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

Пункт 1 Прикінцевих та перехідних 
положень законопроекту викласти в наступній 
редакції: 

«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного 
за днем його офіційного оприлюднення, крім статті 
4, статті 5  розділу І, розділу ІІ, ІІІ, IV, VI, які 
набирають чинності з дня, наступного за днем 
наступного за днем складення присяги Київським 
міським головою та депутатами Київської міської 
ради, депутатами районних у місті Києві рад, 
обраних на найближчих чергових місцевих виборах 
Київського міського голови, депутатів Київської 
міської ради, депутатами районних у місті Києві 
рад». 

Відхилено  
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  -814- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

У частині 1 Прикінцевих та перехідних 
положень слова «наступного за днем 
наступного за днем складення присяги 
Київським міським головою та депутатами» 
замінити словами «відкриття першої сесії», а 
після слів «депутатів Київської міської ради» 
додати слова «депутатів районних в місті Києві 
рад». 

Відхилено  

  -815- Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка 

№220) 

Пункт 1 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні 
положення» цього Закону доповнити словами 
такого змісту:  

«та абзаців третього, четвертого підпункту 5) 
пункту 9 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні 
положення» цього Закону, які набирають чинності 
з дня набрання чинності законом, яким 
врегульовується порядок погодження 
містобудівних та архітектурних проектних рішень 
об'єктів, розташованих в історичній частині міста, 
історичних ареалах, на магістралях та площах 
загальноміського значення». 

Відхилено  

374. 2. Положення Закону України “Про столицю 
України – місто-герой Київ” від 15 січня 1999 року 
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 11, 
ст. 79) продовжують діяти в частині, що не суперечать 
цьому Закону, та втрачають чинність в день складення 
присяги Київським міським головою та депутатами 
Київської міської ради, обраних на найближчих 
місцевих виборів Київського міського голови та 
депутатів Київської міської ради. 

-816- Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка 

№347) 

Пункт 2 Розділу «Прикінцеві та перехідні 
положення» цього законопроекту пропоную 
викласти в такій редакції: 

«2. Положення Закону України «Про 
столицю України – місто-герой Київ» від 15 
січня 1999 року № 401-XIV (Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 11, ст. 
79, з наступними змінами) втрачають чинність 
у день складення присяги Київським міським 
головою та депутатами Київської міської ради, 
обраних на найближчих після прийняття цього 
Закону виборах Київського міського голови та 
депутатів Київської міської ради». 

Відхилено  

  -817- Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка 

№227) 

Пункт 2 Прикінцевих та перехідних 
положень викласти в такій редакції: 

«2. Визнати таким, що втратив чинність Закон 
України «Про столицю України – місто-герой 
Київ» від 15 січня 1999 року (Відомості Верховної 

Відхилено  
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Ради України (ВВР), 1999, № 11, ст. 79)». 

  -818-  Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка 

№214) 

Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355) 

Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356) 

Пункт 2 Прикінцевих та перехідних 
положень законопроекту виключити.  

Відхилено  

  -819-  Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211 

 Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

У частині 2 Прикінцевих та перехідних 
положень слова «складення присяги Київським 
міським головою та депутатами Київської 
міської ради, обраних на найближчих місцевих 
виборів Київського міського голови та 
депутатів Київської міської ради» замінити 
словами «відкриття першої сесії Київської 
міської ради, обраної на найближчих місцевих 
виборів Київського міського голови та 
депутатів Київської міської ради, депутатів 
районних в місті Києві». 

Відхилено  

  -820-  Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

Пункт 2 Прикінцевих та перехідних положень 
законопроекту викласти в наступній редакції:  

«2. Положення Закону України «Про 
столицю України – місто-герой Київ» від 15 
січня 1999 року (Відомості Верховної Ради 
України (ВВР), 1999, № 11, ст. 79) 
продовжують діяти в частині, що не суперечать 
цьому Закону, та втрачають чинність в день 
складення присяги Київським міським головою 
та депутатами Київської міської ради, 
депутатами районних у місті Києві рад, 
обраних на найближчих чергових місцевих 
виборах Київського міського голови та 
депутатів Київської міської ради, депутатів 
районних у місті Києві рад.» 

Відхилено  

  -821- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218 

Пункт 2 «Прикігцевих та перехідних 

положень» викласти  у новій редакції:. 

«2. Закон України “Про столицю України – 

місто-герой Київ” від 15 січня 1999 року 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 

Відхилено  
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1999, № 11, ст. 79) втрачає чинність в момент 

набрання чинності цим Законом». 

375. 3. Встановити, що депутати Київської місцевої 
ради як посадові особи органу місцевого 
самоврядування набувають такого статусу з першого 
січня 2021 року в разі проведення дострокових виборів 
до Київської міської ради. 

-822- Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка 

№227) 

Пункти 3 та 4 Прикінцевих та перехідних 
положень викласти в такій редакції:  

«3. Встановити, що:  
 Київський магістрат є правонаступником 

Київської міської державної адміністрація, а 
виконавчі органи районні у місті Києві є 
правонаступниками районних у місті Києві 
державних адміністрацій;  

  у шестимісячний строк з дня набрання 
чинності цим Законом у встановленому 
законодавством порядку Київська міська 
державна адміністрація та районні у місті 
Києві державні адміністрації зобов’язані 
передати майно, майнові права, активи, справи, 
матеріали та іншу документацію до Київського 
магістрату та до виконавчих органів районних 
у місті Києві відповідно». 

Відхилено  

  -823- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Пункт 3 Прикінцевих та перехідних 
положень викласти в такій редакції:  

«3. Київській міській раді: 
у 20 денний термін з дня набрання чинності 

цим Законом, провести зміну найменування 
Київської міської державної адміністрації на 
Київський магістрат; 

протягом двох місяців з дати ухвалення цього 
Закону подати до Кабінету Міністрів України 
пропозиції щодо встановлення меж міста Києва». 

Відхилено  

  -824- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка 

№410) 

Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214) 

Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381) 

Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355) 

Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356) 

Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка 

№116)  

Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка №83 

Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка №223) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408) 

Відхилено  
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Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка 

№430) Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Пункт 3 Прикінцевих та перехідних 
положень законопроекту виключити. 

  -825- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Пункт  3 Прикінцевих та перехідних 
положень викласти в наступній редакції:  

«3. Встановити, що депутати Київської міської 
ради як посадові особи органу місцевого 
самоврядування набувають такого статусу з 
першого січня 2021 року в разі проведення 
дострокових виборів до Київської міської ради.» 

Відхилено  

376. 4. У шестимісячний строк з дня набрання чинності 
цим Законом, відповідно до пункту 2 цього розділу 
здійснити організаційно-технічні заходи, необхідні для 
формування і передання майна, майнових прав, 
активів, справ, матеріалів та іншої документації, від 
Київської міської державної адміністрації Київському 
магістрату та від районних у місті Києві державних 
адміністрацій до виконавчих органів районних у місті 
Києві рад у порядку, визначеному законодавством. 

-826-   Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка 

№347) 

Пункт 4 Прикінцевих та перехідних положень 
законопроекту викласти в такій редакції: 

«4. У тримісячний строк з дня набрання 
чинності цим Законом здійснити 
організаційно-технічні заходи, необхідні для 
передачі майна, майнових прав, активів, справ, 
матеріалів та іншої документації від Київської 
міської державної адміністрації Київському 
магістрату та від районних у місті Києві 
державних адміністрацій до виконавчих 
органів районних у місті Києві рад у порядку, 
визначеному законодавством». 

Відхилено  

  -827- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка 

№430) Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Пункт 4 Прикінцевих та перехідні 
положення – виключити. 

Відхилено  

  -828- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка 

№408) 

 У частині 4 Прикінцевих та перехідних 
положень слова «районних у місті Києві державних 
адміністрацій» замінити словами «виконавчих 
комітетів районних у місті Києві рад». 

Відхилено  

  -829- Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка 

№15) 

 У частині 4 Прикінцевих та перехідних 

Відхилено  
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положень слово «шестимісячний» замінити 
словом «тримісячний». 

  -830-  Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка 

№15) 

У частині 4 Прикінцевих та перехідних положень 
додати пункт другий у такій редакції: 

«2. Кабінету Міністрів України у тримісячний 
термін подати до Верховної Ради України проект 
акту про встановлення меж міста Києва. 

Відхилено  

  -831-   Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка 

№272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Пункт 4 Прикінцевих та перехідних 
положень викласти в наступній редакції:  

«4. Київській міській державній адміністрації та 
районним у місті Києві державним адміністраціям 
у шестимісячний строк з дня набрання чинності 
цим Законом, відповідно до пункту 2 цього розділу 
здійснити організаційно-технічні заходи, необхідні 
для формування і передання майна, майнових 
прав, активів, справ, матеріалів та іншої 
документації, від Київської міської державної 
адміністрації Київському магістрату та від 
районних у місті Києві державних адміністрацій до 
виконавчих органів районних у місті Києві рад у 
порядку, визначеному законодавством.» 

Відхилено  

  -832-   Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка 

№214) 

Пункт 4 Розділу «Прикінцеві та перехідні 
положення» викласти в такій редакції 

«Київському міському голові, Київській 
міській раді, її виконавчим органам  у 
шестимісячний строк з дня набрання чинності 
цим Законом вжити організаційно-правових 
заходів щодо організації діяльності Київської 
міської державної адміністрації та її голови.» 

Відхилено  

  -833- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

В пункті 4 Прикінцевих та перехідних положень 
законопроекту слова «Київському магістрату» 
замінити на «Адміністрації міста Києва». 

Відхилено  

  -834- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

Доповнити новим пунктом такого змісту: 
«До приведення законодавства України у 

відповідність із цим Законом закони та інші 
нормативно-правові акти застосовуються в 

Відхилено  



 2110_київ_база_doc_534941 (2)  20.10.2021  До проекту Закону України "Про місто Київ - столицю України" стор.   308 
 

23.07.2020 

частині, що не суперечить цьому Закону.» 

  -835- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

У частині четвертій Прикінцевих та 
перехідних положень слово «шестимісячний» 
замінити словом «тримісячний». 

Відхилено  

  -836- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

У частині 4 Прикінцевих та перехідних 
положень додати пункт другий у такій 
редакції: «Кабінету Міністрів України у 
тримісячний термін подати до Верховної Ради 
України проект акту про встановлення меж 
міста Києва. 

Відхилено  

  -837-  Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка 

№218) 

Пункт 4 «Принінцевих та перехідних 

положень»  викласти в такій редакції: 

 «4. Установити, що після зміни 

найменування Київської міської державної 

адміністрації на Київський магістрат він 

продовжує виконувати функції виконавчого 

органу Київської міської ради». 

Відхилено  

  -838- Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка №218) 

Доповнити «ПРИКІНЦЕВИХ ТА 

ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ»  новим Пунктом 

5 викласти в новій редатакого змісту: 

«5. Київському магістрату після зміни 
найменування Київської міської державної 
адміністрації забезпечити: 

1) ліквідацію районних у місті Києві 
державних адміністрацій; 

2) Створення на базі районних у місті Києві 
державних адміністрацій відокремлених 
структурних підрозділів; 

3) Передачу від районних у місті Києві 
державних адміністрацій майна та активів 
відповідним відокремленим структурним 
підрозділам; 

4) Дотримання трудових прав працівників 
районних у місті Києві державних 
адміністрацій, що ліквідуються. 

Відхилено  
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5) Протягом дев’яти місяців вжити заходів 
передбачених частиною восьмою статті 33 
цього Закону.» 

     

     

377. 5. Положення Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (ВВР) 1997, № 24, ст. 170) 
зі змінами застосовуються в частині, що не суперечать 
цьому Закону після набрання ним чинності в цілому. 

-839-  Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка 

№347) 

Пункт 5 Прикінцевих та перехідних 
положень цього законопроекту пропоную 
викласти в такій редакції: 

«5. Положення Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року 
№ 280/97-ВР (ВВР) 1997, № 24, ст. 170, з 
наступними змінами) застосовуються в частині, що 
не суперечать цьому Закону». 

Відхилено  

  -840- Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка 

№227) 

Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214) 

Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка 

№116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка 

№430) Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

 Пункт 5 Прикінцевих і перехідних 
положень виключити. 

Відхилено  

378. 6. Положення Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації» (ВВР), 1999, № 20-21, ст. 190) 
із змінами застосовуються в частині, що не суперечать 
цьому Закону після набрання ним чинності відповідно 
до пунктів 1, 2 цього розділу. 

-841- Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка 

№347) 

Пункт 6 Прикінцевих та перехідних 
положень законопроекту пропоную викласти в 
такій редакції: 

«6. Положення Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації» від 9 квітня 1999 року 
№ 586-XIV (ВВР), 1999, № 20-21, ст. 190, з 
наступними змінами) застосовуються в 
частині, що не суперечать цьому Закону». 

Відхилено  

  -842-   Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка 

№227) 

Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка 

№116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137) 

Відхилено  
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Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Пункт 6 Прикінцевих та перехідних 
положень виключити. 

  -843- Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка 

№214) 

Пункт 6 Розділу «Прикінцеві та перехідні 
положення» суперечить статті 118  Конституції 
України, Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації»,  враховуючи той факт, 
що деякі особливості, визначені 
законопроектом,  є сумнівним. 

Відхилено  

379. 7. Внести зміни до таких законодавчих актів 
України: 

-844- Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка 

№380) 

Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка №83) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка 

№430)  

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Пункт 7 Прикінцевих та перехідні 
положення – виключити. 

Відхилено  

380. 1) У Законі України «Про місцеві вибори» 
(Відомості Верховної Ради України, 2015 р., №37-38, 
ст. 366, ст. 371, №52, ст. 482; 2016 р., №2, ст. 17, №9, 
ст. 89): 

-845-Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка 

№410)  

Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123) 

Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка 

№23) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Н.д.М’ялик В.Н. (Реєстр.картка №155) 

Н.д.Палиця І.П. (Реєстр.картка №22) 

Н.д.Колихаєв І.В. (Реєстр.картка №184) 

Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73) 

Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)  

Абзаци другий – шостий пункту 1 частини сьомої 
Прикінцевих та перехідних положень виключити. 

Враховано  

  -846-  Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка 

№355) 

Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356) 

Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка 

№116) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432)  

Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Враховано  
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Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137)  

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Підпункт 1 пункту 7 Прикінцевих та 
перехідних положень законопроекту виключити. 

  -847- Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка 

№15) 

Пункт 1 частини 7 прикінцевих і перехідних 
положень викласти у такій редакції: 

 «1) У Законі України «Про місцеві вибори» 
(Відомості Верховної Ради України, 2015 р., №37-
38, ст. 366, ст. 371, №52, ст. 482; 2016 р., №2, ст. 17, 
№9, ст. 89): а) пункт десятий частини третьої статті 
16 викласти в такій редакції: «10) понад 1 мільйон 
виборців – 84 депутати»; б) пункт 11 частини 
третьої статті 16 виключити. 

Відхилено  

  -848-  Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Пункт 1 частини 7 Прикінцевих і перехідних 
положень викласти у такій редакції:  

«1) У Законі України «Про місцеві вибори» 
(Відомості Верховної Ради України, 2015 р., №37-
38, ст. 366, ст. 371, №52, ст. 482; 2016 р., №2, ст. 17, 
№9, ст. 89): а) пункт десятий частини третьої статті 
16 викласти в такій редакції: «10) понад 1 мільйон 
виборців – 84 депутати»; б) пункт 11 частини третьої 
статті 16 виключити. 

Відхилено  

381. а) частину другу статті 16 викласти у такій 
редакції: 

-849- Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка 

№227) 

Підпункти «а», «б», «в» пункту 7 
Прикінцевих та перехідних положень викласти 
в такій редакції: 

«а) статтю 16 доповнити новою частиною 
шостою такого змісту: 

«6. Положення цієї статті не застосовується 
до визначення загального складу (кількості 
депутатів) Київської міської та районних у 
місті Києві рад, загальний склад (кількість 
депутатів) яких визначається Законом України 
«Про столицю України – місто-герой Київ». 

Відхилено  
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  -850- Н.д.Князевич Р.П. (Реєстр.картка 

№431) 

Підпункт а) підпункту 1) пункту 7 Прикінцевих 
та перехідних положень  виключити. 

Враховано     

  -851- Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка 

№211) 

 У Законі України «Про місцеві вибори» 
(Відомості Верховної Ради України, 2015 р., 
№37-38, ст. 366, ст. 371, №52, ст. 482; 2016 р., 
№2, ст. 17, №9, ст. 89): 

 а) пункт десятий частини третьої статті 16 
викласти в такій редакції: 

«10) понад 1 мільйон виборців – 84 депутати». 

Відхилено  

382. «Загальний склад (кількість депутатів) сільської, 
селищної, міської, районної в місті, районної, обласної 
ради, крім Київської міської та районних у місті Києві 
рад, визначається відповідно до частин третьої та 
четвертої цієї статті залежно від кількості виборців, які 
належать до територіальних громад сіл, селищ, міст, 
проживають на території району в місті, району, 
області.» 

   

383. б) пункт 11 частини третьої статті 16 виключити; -852- Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка 

№211) 

 Н.д.Князевич Р.П. (Реєстр.картка №431) 

Підпункт б) підпункту 1) пункту 7 Прикінцевих 
та перехідних положень  виключити. 

Враховано  

384. в) статтю 16 доповнити частиною шостою 
наступного змісту: 

-853- Н.д.Дубнов А.В. (Реєстр.картка 

№213) 

В Прикінцевих та перехідних положеннях 
підпункт «в» пункту 1 частини третьої статті 7 
викласти в такій редакції: 

«в) статтю 16 доповнити частиною шостою 
наступного змісту: 

«Загальний склад (кількість депутатів) 
Київської міської ради становить 80 депутатів. 
Загальний склад районної в місті Києві ради 
становить від двадцяти депутатів, враховуючи 
численність населення та площу території 
кожного району. Остаточну кількість депутатів 
кожної районної ради в місті Києві встановлює 
Київська міська рада своїм рішенням.» 

Відхилено  

  -854-  Н.д.Князевич Р.П. (Реєстр.картка 

№431) 

Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка №223) 

Підпункт в) підпункту 1) пункту 7 Прикінцевих 

Враховано  
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та Перехідних положень  виключити. 

385. «Загальний склад (кількість депутатів) Київської 
міської ради становить 80 депутатів. Загальний склад 
(кількість депутатів) районної у місті Києві ради 
становить 20 депутатів.» 

-855- Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка 

№214) 

Частина друга статті 16 законопроекту  
встановлює кількість депутатів Київської 
міської ради  - 80.  

При цьому, виходячи із запропонованих 
змін, у містах при чисельності виборців від 1 
млн до 2 млн. загальний склад місцевої ради 
становитиме 84 депутати. 

У зв'язку з чим логічно постає питання, 
чому місто Київ обмежується у представництві 
поряд з іншими, меншими містами.  

Заслуговує також на увагу той факт, що вибори 
до органів місцевого самоврядування у місті Києві 
не стосуються здійснення місцевого 
самоврядування, отже відсутні особливості як такі, 
які б були предметом регулювання даного 
законопроекту.   

Також слід звернути увагу на той факт, що 
третина від 80 депутатів складатиме 26,6 депутатів. 

Відхилено  

386. г) у статті 17: -856- Н.д.Князевич Р.П. (Реєстр.картка 

№431) 

Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка №223) 

Підпункт г) підпункту 1) пункту 7 Прикінцевих 
та перехідних положень  виключити. 

Враховано  

387. частину першу після слів «чергових» доповнити 
словами «позачергових»; 

   

388. у абзаці першому частини другої після слова 
“чергових” доповнити словом «позачергових»; 

   

389. у абзаці першому частини четвертої після слова 
«чергових» доповнити словом «позачергових»; 

   

390. у абзаці другому частини четвертої після слова 
«чергових» доповнити словом «позачергових»; 

   

391. у абзаці першому частини п’ятої після слова 
«чергових» доповнити словом «позачергових»; 

   

392. у абзаці четвертому частини п’ятої після слова 
«чергових» доповнити словом «позачергових»; 

   

393. у абзаці першому частини сьомої після слова 
«чергових» доповнити словом «позачергових»; 

   

394. у абзаці четвертому частини сьомої після слова 
«чергових» доповнити словом «позачергових»; 

   

395. у абзаці першому частини восьмої після слова 
«чергових» доповнити словом «позачергових»; 
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396. у абзаці четвертому частини восьмої після слова 
«чергових» доповнити словом «позачергових»; 

   

397. у абзаці першому частини дев’ятої після слова 
«чергових» доповнити словом «позачергових»; 

   

398. у абзаці четвертому частини дев’ятої після слова 
«чергових» доповнити словом «позачергових»; 

   

399. ґ) доповнити Розділом ІІ-1 такого змісту:    

400. “Розділ ІІ-1. Проведення місцевих виборів у місті 
Києві. 

-857- Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка 

№214) 

Н.д.Князевич Р.П. (Реєстр.картка №431) 

Виключити новий Розділ ІІ-1 «Проведення 
місцевих виборів у місті Києві» у Законі 
України «Про місцеві вибори». 

Враховано  

401. Стаття 16-1. Основні засади місцевих виборів у 
місті Києві 

-858- Н.д.Князевич Р.П. (Реєстр.картка 

№431) 

У підпункті ґ) підпункту 1) пункту 7 нову 
статтю 16-1 «Основні засади місцевих виборів 
у місті Києві» - виключити 

Враховано  

402. 1. Вибори депутатів Київської міської ради 
проводяться за пропорційною виборчою системою в 
багатомандатних виборчих округах. Вибори 
відбуваються за відкритими виборчими списками 
міських організацій політичних партій (далі – міських 
організацій партій) у спосіб, що надає право виборцю 
визначати пріоритетність позиції кандидата у списку 
партії, за яку він голосує. 

   

403. 2. Вибори Київського міського голови проводяться 
за мажоритарною системою абсолютної більшості в 
єдиному одномандатному виборчому окрузі, що 
збігається з територією міста Києва. 

   

404. 3. Вибори депутатів районних у місті Києві рад 
проводяться за мажоритарною системою відносної 
більшості в багатомандатних виборчих округах, на які 
поділяється територія району в місті Києві. 

   

405. 4. Організація і порядок проведення місцевих 
виборів у місті Києві визначається відповідно до 
законодавства, що регулює питання проведення 
місцевих виборів, з урахуванням особливостей, 
викладених у цьому Законі. 

   

406. Стаття 16-2. Особливості проведення виборів до 
Київської міської ради 

-859- Н.д.Князевич Р.П. (Реєстр.картка 

№431) 

У підпункті ґ) підпункту 1) пункту 7 нову 
статтю 16-2 «Особливості проведення виборів 

Враховано  
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до Київської міської ради» - виключити. 

407. 1. Територія міста Києва ділиться на 10 
багатомандатних виборчих округів. 

-860- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка 

№123) 

Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка 

№23) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Н.д.М’ялик В.Н. (Реєстр.картка №155) 

Н.д.Палиця І.П. (Реєстр.картка №22) 

Н.д.Колихаєв І.В. (Реєстр.картка №184) 

Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73) 

Абзац двадцять восьмий пункту 1 частини 
сьомої Прикінцевих та перехідних положень 
викласти у такій редакції: 

«1. Територія міста Києва ділиться на 
багатомандатні виборчі округи, кількість яких 
відповідає кількості утворених на території 
міста Києва районів в місті Києві». 

Відхилено  

408. 2. Право на участь у розподілі депутатських 
мандатів набувають кандидати в депутати, включені 
до виборчих списків міських організацій партій, що 
отримали п’ять і більше відсотків голосів виборців у 
відношенні до сумарної кількості голосів виборців, 
поданих за кандидатів у депутати. 

   

409. 3. Участь у виборах до Київської міської ради в 
порядку самовисування кандидатів не допускається. 
Міський осередок політичної партії може висунути 
кандидатом на виборну посаду як члена політичної 
партії, так і позапартійну особу. 

   

410. Стаття 16-3. Порядок формування списків міських 
організацій партій 

-861- Н.д.Князевич Р.П. (Реєстр.картка 

№431) 

У підпункті ґ) підпункту 1) пункту 7 нову 
статтю 16-3 «Порядок формування списків 
міських організацій партій» - виключити. 

Враховано  

411. 1. Міська організація партії затверджує 
загальноміський список із загальною кількістю від 
восьми до вісімдесяти кандидатів для участі у виборах 
до Київської міської ради. 

   

412. 2. Міська організація партії розподіляє кандидатів, 
які затверджені у загальноміському рейтинговому 
списку, у кількості від одного до восьми кандидатів на 
один виборчий округ. 

   

413. Стаття 16-4. Особливості порядку голосування на 
виборах Київської міської ради 

-862- Н.д.Князевич Р.П. (Реєстр.картка 

№431) 

У підпункті ґ) підпункту 1) пункту 7 нову 
статтю 16-4 «Особливості порядку голосування на 

Враховано  
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виборах Київської міської ради»  виключити. 

414. 1. Виборець голосує за список політичної партії та 
за конкретного кандидата від цієї партії у своєму 
виборчому окрузі. 

   

415. 2. Кожна дільнична виборча комісія забезпечує 
виборця інформацією про місцеві організації партії та 
перелік кандидатів від списку міської організації партії 
в окрузі. 

   

416. 3. Виборчий бюлетень на виборах народних 
депутатів України містить текст, який складається з 
двох речень: "Підтримую виборчий список міської 
організації політичної партії за порядковим №"; 
"Підтримую кандидата у депутати Київської міської 
ради від цієї міської організації політичної партії за 
порядковим №". Кожне із зазначених речень 
починається з окремого рядка. У кінці кожного 
речення розміщуються по два трафарети для 
вписування цифр, з яких складається порядковий 
номер партії в офіційному переліку партій суб’єктів 
виборчого процесу та порядковий номер кандидата у 
депутати у відповідному затвердженому виборчому 
списку цієї міської організації політичної партії в 
конкретному окрузі. 

   

417. 4. Якщо виборець не заповнив трафарет 
"Підтримую кандидата у депутати Київської міської 
ради від цієї міської організації політичної партії за 
порядковим №" або якщо туди вписано цифри, які 
позначають неіснуючий порядковий номер кандидата, 
вважається, що виборець підтримує весь список 
кандидатів у депутати від відповідної міської 
організації політичної партії, однак не голосує за 
окремого кандидата з цього списку. 

   

418. Стаття 16-5. Особливості встановлення результатів 
міських організацій партій на виборах до Київської 
міської ради 

-863- Н.д.Князевич Р.П. (Реєстр.картка 

№431) 

У підпункті ґ) підпункту 1) пункту 7 нову 
статтю 16-5 «Особливості встановлення 
результатів міських організацій партій на 
виборах до Київської міської ради» виключити. 

Враховано  

419. 1. Після підрахунку голосів Київська міська 
виборча комісія встановлює виключний перелік 
партій, які набрали п’ять та більше відсотків голосів 
виборців. 

   

420. 2. Кількість голосів виборців, необхідних для 
отримання одного депутатського мандата у 
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відповідному багатомандатному виборчому окрузі 
(далі - виборча квота), обчислюється шляхом ділення 
сумарної кількості голосів виборців, поданих за міські 
організації партій, що отримали п’ять і більше 
відсотків голосів виборців, на число, що дорівнює 
загальному складу Київської міської ради. 

421. Стаття 16-6. Особливості визначення депутатів, які 
обрані у багатомандатному виборчому окрузі 

-864- Н.д.Князевич Р.П. (Реєстр.картка 

№431) 

У підпункті ґ) підпункту 1) пункту 7 нову 
статтю 16-6 «Особливості визначення 
депутатів, які обрані у багатомандатному 
виборчому окрузі»  виключити. 

Враховано  

422. 1. Кількість мандатів до Київської міської ради, яку 
отримала міська організація партії, обчислюється 
шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, 
поданих за міські організації партій, що отримали 
п’ять і більше відсотків голосів виборців, на виборчу 
квоту. 

   

423. 2. Кількість мандатів, які отримують міські 
організації партії, які проходять до Київської міської 
ради, на одному багатомандатному окрузі, 
обчислюється шляхом ділення сумарної кількості 
голосів виборців, поданих за міську організацію партії 
на даному окрузі, на виборчу квоту. 

   

424. 3. Для визначення кандидатів на багатомандатному 
окрузі, які отримають депутатський мандат, 
проводиться рейтингування відповідно до отриманих 
ними відсотків голосів. 

   

425. 4. Відсоток голосів, який отримав кандидат на 
багатомандатному окрузі, обчислюється шляхом 
ділення кількості голосів, які набрав кожен кандидат, 
на кількість голосів виборців, які проголосували в 
окрузі, та подальшого множення результату на сто. 

   

426. 5. Якщо кандидати на багатомандатному 
виборчому окрузі від однієї міської організації партії 
отримують однаковий результат, то перевагу отримує 
той кандидат, який у первинному списку партії займав 
вищу позицію. 

   

427. Стаття 16-7. Розподілення мандатів, забезпечених 
голосами, які переходять у загальноміську скарбничку 
партії 

-865- Н.д.Князевич Р.П. (Реєстр.картка 

№431) 

У підпункті ґ) підпункту 1) пункту 7 нову 
статтю 16-7 «Розподілення мандатів, 
забезпечених голосами, які переходять у 
загальноміську скарбничку партії»  виключити. 

Враховано  
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428. 1. Голоси виборців, які не забезпечили партії 
конкретний депутатський мандат на багатомандатних 
округах, переходять до загальноміської скарбнички партії. 

   

429. 2. Дані голоси розподіляються за порядком 
розміщення депутатів у загальноміському списку, 
оголошеному при подачі документів до Київської 
міської виборчої комісії. 

   

430. Стаття 16-8. Особливості проведення та 
встановлення результатів виборів Київського міського 
голови 

-866-   Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка 

№347) 

Статтю 16-8 Закону України «Про місцеві 
вибори» (у редакції проекту) пропоную 
викласти в такій редакції: 

«Стаття 16-8. Особливості проведення та 
встановлення результатів виборів Київського 
міського голови 

1. Вибори Київського міського голови 
відбуваються в одномандатному виборчому окрузі. 

2. Обраним Київським міським головою 
визнається кандидат, який набрав більше ніж 
п’ятдесят відсотків голосів від загальної кількості 
виборців, які взяли участь у голосуванні. 

3. У разі, якщо жоден з кандидатів не набрав 
зазначеної в частині другій цієї статті кількості 
голосів, Київська міська виборча комісія в 
тритижневий строк проводить повторне 
голосування з виборів Київського міського 
голови, в якому беруть участь два кандидати, які 
у підсумку голосування у день виборів одержали 
найбільшу кількість голосів. 

4. Якщо один із кандидатів, включених до 
виборчого бюлетеня для повторного голосування, 
не пізніш як за десять днів до дня повторного 
голосування зняв свою кандидатуру шляхом 
подання письмової заяви до Київської міської 
виборчої комісії і Київська міська виборча комісія 
прийняла рішення про скасування реєстрації 
кандидата, включеного до виборчого бюлетеня 
для повторного голосування, Київська міська 
виборча комісія невідкладно приймає рішення 
про включення до виборчого бюлетеня 
кандидата, наступного за кількістю одержаних у 
день виборів голосів. 

5. Якщо кандидат подав до Київської міської 
виборчої комісії письмову заяву про зняття своєї 
кандидатури з балотування і Київська міська 
виборча комісія прийняла рішення про скасування 
реєстрації кандидата, включеного до виборчого 
бюлетеня для повторного голосування, пізніше 
строку, зазначеного у частині четвертій цієї статті, 

Відхилено  
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або з інших причин немає кандидатів, які могли б 
бути включеними до виборчого бюлетеня для 
повторного голосування замість вибулого, повторне 
голосування проводиться щодо однієї кандидатури. 

6. Якщо до бюлетеня для повторного 
голосування було внесено дві кандидатури, 
обраним Київським міським головою за 
підсумками повторного голосування 
вважається кандидат, який за підсумками 
повторного голосування одержав більшу, ніж 
інший кандидат, кількість голосів виборців, які 
взяли участь у голосуванні. 

7. Якщо до виборчого бюлетеня для 
повторного голосування було включено лише 
одну кандидатуру, кандидат вважається 
обраним Київським міським головою, якщо він 
одержав більше половини голосів виборців, які 
взяли участь у голосуванні. 

8. Якщо в результаті повторного голосування 
обидва кандидати, які балотувалися, набрали 
однакову кількість голосів або якщо голосування 
проводилося по одній кандидатурі і вона не 
отримала більше половини голосів виборців, які 
взяли участь у голосуванні, вибори Київського 
міського голови визнаються Київською міською 
виборчою комісією такими, що не відбулися». 

  -867- Н.д.Князевич Р.П. (Реєстр.картка 

№431) 

У підпункті ґ) підпункту 1) пункту 7 нову 
статтю 16-8 «Особливості проведення та 
встановлення результатів виборів Київського 
міського голови» - виключити. 

Враховано  

431. 1. Вибори міського голови відбуваються в 
одномандатному виборчому окрузі. 

   

432. 2. Переможцем виборів Київського міського голови 
визнається кандидат, який набрав більше ніж п’ятдесят 
відсотків голосів від загальної кількості виборців, які 
взяли участь у голосуванні в день виборів. 

   

433. 3. У разі, якщо жоден з кандидатів не набрав 
зазначеної в частині другій цієї статті кількості 
голосів, Київська міська виборча комісія в 
тритижневий строк проводить другий тур виборів 
Київського міського голови, в якому беруть участь два 
кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів під 
час першого туру. 

   

434. Стаття 16-9. Особливості проведення виборів до 
районних у місті Києві рад 

-868- Н.д.Князевич Р.П. (Реєстр.картка 

№431) 

Враховано  
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У підпункті ґ) підпункту 1) пункту 7 нову 
статтю 16-9 «Особливості проведення виборів 
до районних у місті Києві рад» виключити. 

435. 1. Право висування кандидатів у депутати районної 
у місті Києві ради належить виборцям і реалізується 
ними через місцеві організації партій або шляхом 
самовисування. 

   

436. 2. У межах району в місті Києві формується десять 
багатомандатних округів. 

-869- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

Частину другу статті 16-9 проекту викласти 
в наступній редакції: 

«2. У межах району в місті Києві формується 
двадцять одномандатних округів». 

Відхилено  

437. 3. Місцеві організації партій можуть висувати лише 
одного кандидата в межах одного округу. 

   

438. 4. На кожному багатомандатному окрузі, з яких 
складається відповідний район міста Києва, 
депутатами обираються два кандидати, які отримали 
найбільшу кількість голосів. 

-870- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка 

№37) 

Частину четверту статті 16-9 проекту 
викласти в наступній редакції:  

«4. На кожному одномандатному окрузі, з 
яких складається відповідний район міста 
Києва, депутатами обираються один кандидат, 
які отримав найбільшу кількість голосів.». 

Відхилено  

439. Стаття 16-10. Вимоги до обладнання приміщень та 
кабін для голосування 

-871- Н.д.Князевич Р.П. (Реєстр.картка 

№431) 

У підпункті ґ) підпункту 1) пункту 7 нову 
статтю 16-10 «Вимоги до обладнання приміщень 
та кабін для голосування» - виключити. 

Враховано  

440. 1. У приміщенні для голосування на виборчій 
дільниці, у приміщенні для голосування у місці, 
доступному для виборців, а також у кожній кабіні для 
голосування обладнуються відповідно захищені 
стенди, на кожному з яких протягом усього часу 
голосування повинні бути розміщені: 

   

441. 1) офіційний перелік політичних партій - суб’єктів 
виборчого процесу; 

   

442. 2) список кандидатів від кожної партії у 
відповідному багатомандатному виборчому окрузі; 

   

443. 3) зразок заповнення трафаретів для голосування за 
списки партій та кандидатів у списках партій. 

   

444. 2. Розміщення вказаних матеріалів на стенді 
повинно забезпечувати їх доступність для 
ознайомлення виборцями, у тому числі при заповненні 

-872- Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка 

№347) 

У частині другій статті 16-10 Закону 

Відхилено  
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виборцем виборчого бюлетеня у кабіні для 
голосування. Списки партій на стенді розміщуються у 
порядку розміщення назв партій в офіційному 
переліку партій - суб’єктів виборчого процесу. 

України «Про місцеві вибори» (у редакції 
проекту) слово «вказаних» пропоную замінити 
словами «зазначених у частині першій цієї 
статті». 

445. 3. Вимоги щодо розміру та матеріалу стенда, 
зазначеного у частині першій цієї статті, встановлює 
Центральна виборча комісія. Окружна виборча комісія 
забезпечує виготовлення стендів для кожної виборчої 
дільниці відповідного територіального виборчого 
округу у кількості, на два більшій від кількості кабін 
для таємного голосування на відповідній дільниці. 

   

446. 4. У разі виявлення пошкодження матеріалів, які 
відповідно до частини першої цієї статті розміщені на 
стенді у кабіні для голосування, голова дільничної 
виборчої комісії або за його дорученням інший член 
цієї комісії невідкладно замінює пошкоджені 
матеріали за рахунок примірників. 

   

447. 5. У разі знищення або суттєвого пошкодження 
стенда, зазначеного у частині першій цієї статті, 
голова дільничної виборчої комісії забезпечує 
невідкладну заміну стенда.” 

   

448. 2) У Законі України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради 
України (ВВР), 2001, №33, ст. 175) зі змінами: 

-873- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка 

№410) 

Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214)   

Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381) 

Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407) 

Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408) 

Підпункт 2 пункту 7 Прикінцевих та перехідних 
положень законопроекту виключити. 

Враховано  

449. абзац другий частини першої статті 14 викласти у 
такій редакції «перша категорія – посади Київського 
міського голови, депутатів Київської міської ради, голів 
обласних рад та Севастопольського міського голови;» 

   

450. 3) У Законі України «Про Національну поліцію 
України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, 
№40-41, ст.379) зі змінами: 

-874- Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка 

№347) 

У посиланні на Закон України «Про 
Національну поліцію України» пропоную 
вилучити слово «України», оскільки точна назва 
відповідного Закону - «Про Національну поліцію». 

Враховано  

  -875- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Враховано  



 2110_київ_база_doc_534941 (2)  20.10.2021  До проекту Закону України "Про місто Київ - столицю України" стор.   322 
 

23.07.2020 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Н.д.Мамка Г.М. (Реєстр.картка №372) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Н.д.Алєксєєв С.О. (Реєстр.картка №430) 

Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка 

№137) 

Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) 

Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432) 

Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) 

Пункт 3 частини 7 Прикінцевих і перехідних 
положень виключити. 

451. статтю 23 доповнити пунктом 31 такого змісту: -876- Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка 

№347) 

Доповнення статті 23 Закону України «Про 
Національну поліцію» новим пунктом 31 вилучити,  

Враховано  

452. «31) у разі отримання ухвали суду про 
забезпечення позову шляхом заборони продовження 
будівництва у справі про перебудову чи про знесення 
самочинного будівництва, яке здійснюється на 
земельних ділянках комунальної чи державної форми 
власності, припиняє здійснення подальшого 
будівництва; у разі отримання судового рішення про 
перебудову чи про знесення самочинного будівництва, 
яке здійснюється на земельних ділянках державної чи 
комунальної форми власності, забезпечує виконання 
такого рішення.» 

-877- Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка 

№214) 

Пункт 31) викласти в такій редакції 
«31) забезпечує  вжиття виконавцями 

заходів примусового виконання судових 
рішень у сфері регулювання містобудівної 
діяльності;» 

Відхилено  

453. 4) в Законі України “Про місцеве самоврядування в 
Україні” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
1997, №24, ст. 170) зі змінами: 

-878- Н.д.Дунда О.А. (Реєстр.картка №91) 

Пункт 4 частини сьомої розділу «Прикінцеві 
та перехідні положення» викласти в такій 
редакції: 

«4) в Законі України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 1997, №24, 
ст. 170) зі змінами: 

а) частину п’яту статті 16 доповнити 
абзацом другим такого змісту: 

«Від імені та в інтересах територіальної 
громади міста Києва, права суб'єкта 
комунальної власності здійснюються 
Київською міською радою. 

Рішення про наділення районних у місті 
Києві рад повноваженнями, які не є 
виключною компетенцією міських рад 
відповідно до ст. 26 цього Закону та крім 
організації розвитку  об’єктів будівництва 
інженерно-транспортної інфраструктури 
комунальної власності  приймаються 

Відхилено  
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Київською міською радою на підставі  техніко–
економічного обґрунтування, що містить 
детальні розрахунки видатків та джерел, за 
рахунок яких здійснюється виконання 
повноважень, якими наділяються районні у 
місті Києві ради,  напрями і прогнозовану 
ефективність їх використання.» 

  -879- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408) 

Пункт 4 частини 7 Прикінцевих та 
перехідних положень виключити. 

Відхилено  

  -880-  Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Пункт 4 частини 7 Прикінцевих і перехідних 
положень викласти у такій редакції: 

«4) в Законі України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 1997, №24, ст. 
170) зі змінами та доповненнями: 

а) у частину 1 статті 4 додати пункт 11 
такого змісту: 

«сталого розвитку»; 
б) у частині 1 статті 19 перед словами 

«представницький орган» додати слова 
«зважаючи на необхідність організовувати 
свою діяльність відповідно до принципу 
сталого розвитку територій»; 

в) у частині 1 статті 19 після слів «цього 
Закону» додати слова «за ініціативою не менше 
20 % членів територіальної громади з правом 
голосу, не менше третини депутатів від 
загального складу ради, міського, сільського, 
селищного голови, не менше третини від 
районних у місті рад (за наявності)». 

г) до статті 19 додати частини  
4-11 такого змісту: 

«4. Після ініціювання розробки Статуту або 
змін до нього, окрім ініціювання міським, 
сільським, селищним головою, не пізніше 5 днів 
міський, селищний, сільський голова створює на 
базі виконавчого органу сільської, селищної, 
міської ради робочу групу. 

5. Для включення до складу робочої групи 
протягом 5 робочих днів з моменту її 
створення на такого голову надсилається заява, 
у якій зазначається:  

Відхилено  
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1) прізвище, ім'я, по батькові та 
громадянство; 

2) день, місяць і рік народження та місце 
проживання (перебування) останні 5 років; 

3) місце роботи, займана посада (заняття); 
4) місце проживання, адреса житла; 
5) контактний номер телефону та офіційна 

електронна адреса. 
6. Голова очолює робочу групу та веде її 

засідання. На першому засіданні серед членів 
робочої групи, які не є представниками органів 
державної влади чи органів місцевого 
самоврядування,  обирається секретар  робочої 
групи, який здійснює свої повноваження на 
постійній основі.  

7. Порядок діяльності робочої групи, 
процедури опрацювання проекту  Статуту або 
проекту змін до нього, механізми прийняття 
рішень та інші питання, необхідні для 
забезпечення діяльності робочої групи, 
визначаються Регламентом робочої групи, який 
затверджується на засіданні робочої групи 
більшістю голосів від присутніх членів робочої 
групи не пізніше 15 днів з моменту її створення. 

8. Не пізніше 90 днів з моменту створення, 
робоча група подає на розгляд відповідній раді 
проект Статуту або проект внесення змін до 
Статуту, текст якого невідкладно 
оприлюднюється на сайті відповідної ради. 

9. Проект, зазначений у пункті 8 цієї статті, 
розглядається відповідною радою на її 
найближчому засіданні позачергово та не 
потребує окремого внесення у порядок денний. 

10. Протягом 5 днів з моменту внесення  
відповідного проекту на розгляд раді, робоча 
група звітує перед територіальною громадою про 
стан і результати своєї роботи та інформує про 
пропозиції, які були напрацьовані та 
запропоновані відповідній раді»; 

ґ) у пункті 3 частини 3 статті 50 після слів 
«на розгляд ради» додати слова «формує 
порядок денний засідання та»; 

д) до статті 41 додати частину 6 такого змісту: 
«6. Голова районної у місті Києві ради може 

бути достроково звільнений з посади, якщо за його 
звільнення проголосувало більшість депутатів від 
загального складу районної у місті Києві ради 
шляхом таємного голосування. Питання про 
дострокове звільнення голови ради має бути 
внесено на розгляд районної у місті Києві ради на 
вимогу не менш як третини депутатів від 
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загального складу рад». 

454. а) частину п’яту статті 16 доповнити абзацом 
другим такого змісту: 

-881- Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка 

№214) 

Статтю 16 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» залишити в чинній 
редакції. 

Відхилено  

455. «Від імені та в інтересах територіальної громади 
міста Києва, права суб'єкта комунальної власності 
здійснюються Київською міською радою та у 
передбачених цим Законом випадках районними у 
місті Києві радами. 

   

456. Рішення про наділення районних у місті Києві рад 
правами щодо управління майном територіальної 
громади міста Києва приймаються Київською міською 
радою за поданням відповідних районних у місті Києві 
рад разом із техніко–економічним обґрунтуванням, що 
містить детальні розрахунки видатків, джерела, за 
рахунок яких утримується майно, що передається, 
напрями і прогнозовану ефективність їх 
використання.» 

   

457. б) доповнити статтею 29-1 такого змісту:    

  -882- Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка 

№214) 

Відповідно до частини шостої статті 320 
Цивільного кодексу України держава не втручається 
у здійснення власником права власності.  

Відповідно до статті 142 Конституції України 
матеріальною і фінансовою основою місцевого 
самоврядування  серед іншого є рухоме і нерухоме 
майно, що є у власності територіальних громад.  

Відповідна норма встановлена у статті 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Отже, власником майна, про яке йде мова у статті 
29-1 законопроекту, є територіальна громада міста 
Києва в особі Київської міської ради.  

Порушене у статті 29-1 питання  врегульовано 
пунктом 31 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до якого до виключної 
компетенції сільських, селищних, міських рад 
належить прийняття рішень про передачу іншим 
органам окремих повноважень щодо управління 
майном, яке належить до комунальної власності 
відповідної територіальної громади, визначення 
меж цих повноважень та умов їх здійснення. 

Визначення Законом повноважень 
виконавчого органу Київської міської ради  в 

Відхилено  
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частині управління майном територіальної 
громади міста Києва поза загальним порядком 
регулювання відносин, порушує права 
територіальної  громади міста Києва володіти, 
користуватися, розпоряджатися своїм майном на 
власний розсуд, що порушує також положення 
статті 320 Цивільного кодексу України.  

Таким чином, вказана норма спрямована на 
втручання держави у здійснення Київською 
міською радою прав власника майна 
територіальної громади міста Києва. 

  -883- Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

В підпункті б) підпункту 4 пункту 7 
Прикінцевих та перехідних положень 
законопроекту слова «Київський магістрат» 
замінити на «Адміністрація міста Києва». 

Відхилено  

458. «Стаття 29-1. Повноваження щодо управління 
комунальною власністю в місті Києві 

   

459. Київський магістрат здійснює такі повноваження 
щодо управління комунальною власністю: 

   

460. 1) управління майном, що належить до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва в межах, 
визначених Київською міською радою; 

   

461. 2) управління майном інших юридичних або фізичних 
осіб у разі отримання його в установленому порядку; 

   

462. 3) виконує рішення Київської міської ради про 
створення та припинення підприємств, установ і 
організацій, що належать до сфери його управління; 

   

463. 4) приймає рішення щодо управління 
підприємствами, установами та організаціями, які 
відносяться до сфери його управління; 

   

464. 5) на підставі рішення Київської міської ради внесення 
пропозиції власникам майна, що має важливе значення для 
забезпечення потреб міста Києва, щодо його відчуження у 
власність територіальної громади міста Києва. 

-884- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка 

№410) 

Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407) 

Пункт 5 частини першої статті 291 
виключити. 

Враховано  

  -885- Н.д.Дубнов А.В. (Реєстр.картка 

№213) 

В Прикінцевих та перехідних положеннях в 
підпункті «б» пункті 4 статті 7 внести такі 
зміни:  

в статті 29-1 в пункті 5 слово «відчуження» 
замінити словом «викупу». 

Відхилено  
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465. 6) внесення до відповідних органів виконавчої влади 
пропозицій щодо передачі до сфери управління Київської 
міської ради, передачі або продажу у комунальну 
власність територіальної громади міста Києва 
підприємств, організацій, установ, їх структурних 
підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної 
або інших форм власності, а також часток (акцій, паїв), 
що належать державі в акціонерних товариствах, 
розташованих на території міста Києва, якщо вони мають 
важливе значення для забезпечення виконання містом 
Києвом столичних функцій.» 

-886- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка 

№410) 

Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407) 

Пункт 6 частини першої статті 291  
виключити. 

Враховано  

  -887- Н.д.Дубнов А.В. (Реєстр.картка 

№213) 

В Прикінцевих та перехідних положеннях в 
підпункті «б» пункті 4 статті 7 внести такі зміни:  

в статті 29-1 в пункті 6 після слів «Київської 
міської ради» видалити слово «передачі». 

Відхилено  

  -888- Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка 

№211) 

До пункту 4 Прикінцевих і перехідних 
положень додати підпункт «в» такого змісту:  

«в) У частині четвертій статті 59 замість слів 
«із обґрунтуванням зауважень» додати слова 
«зі своїми вмотивованими і сформульованими 
зауваженнями і пропозиціями», після слів 
«розглянути рішення» додати слова «якщо рада 
не прийняла іншого рішення», а слова «Якщо 
рада відхилила зауваження сільського, 
селищного, міського голови і підтвердила 
попереднє рішення двома третинами депутатів 
від загального складу ради, воно набирає 
чинності» замінити словами «У разі якщо рада 
відхилила зауваження і пропозиції Київського 
міського голови, проводиться голосування 
щодо повторного прийняття рішення і він 
вважається прийнятим у цілому, якщо на його 
підтримку отримано не менш як дві третини 
голосів депутатів від загального складу ради, 
після чого, Київський міський голова 
зобов’язаний протягом дня підписати таке 
рішення та офіційно його опублікувати.» 

Відхилено  

  -889- Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка 

№211) 

До пункту 4 Прикінцевих і перехідних 
положень додати підпункт «г» такого змісту:  

«г) До статті 59 додати частину 4-1 у такій редакції:  
«4-1. У разі якщо міський, сільський, 

селищний голова протягом встановленого цим 

Відхилено  
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Законом строку не підписав рішення міської, 
сільської, селищної ради та/або не повернув на 
повторний розгляд, воно невідкладно 
підписується секретарем відповідної ради та 
офіційно оприлюднюється секретаріатом 
міський, сільський, селищний голова.» 

  -890- Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка 

№211) 

До пункту 4 Прикінцевих і перехідних 
положень додати підпункт «ґ» такого змісту:  

«ґ) У частині 5 статті 59 слова «якщо органом чи 
посадовою особою не встановлено пізніший строк 
введення цих актів у дію» замінити словами «якщо 
інше не передбачено самим рішенням, але не раніше 
дня його опублікування». 

Відхилено  

466. 5) У Земельному кодексі України (Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27) зі 
змінами: 

-891-  Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка 

№227) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) 

Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408) 

Підпункт 5 частини 7 Прикінцевих і 
перехідних положень виключити. 

Враховано  

  -892-  Н.д.Дубнов А.В. (Реєстр.картка 

№213) 

В Прикінцевих та перехідних положеннях 
пункт 5 статті 7 викласти в такій редакції: 

«У Земельному кодексі України (Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, 
ст.27) зі змінами: 

«доповнити статтею 20 частиною 8 такого змісту: 
«Стаття 20. Стаття 20. Встановлення та зміна 

цільового призначення земельних ділянок 
8. У разі прийняття Київською міською 

радою рішення про внесення змін до 
Генерального плану міста Києва у частині 
зміни функціонального призначення території, 
власник земельної ділянки, яка знаходиться в 
межах такої території, має право на зміну 
цільового призначення земельної ділянки 
відповідно до зміненого функціонального 
призначення території.  

У такому разі зміна цільового призначення 
земельної ділянки відбувається шляхом 

Відхилено  
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надання адміністративної послуги Київським 
магістратом. Додаткове рішення Київської 
міської ради в такому випадку не вимагається.» 

  -893-   Н.д.Кісільов І.П. (Реєстр.картка 

№367) 

Пункт 5 частини 7 Прикінцевих та перехідних 
положень викласти у новій редакції: 

«У Земельному кодексі України (Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, 
ст.27) зі змінами: доповнити статтею 20-1 
такого змісту: 

«Стаття 20-1. Особливості зміни цільовго 
призначення земельної ділянки в місті Києві 

У Разі прийняття Київською міською радою 
рішення про внесення змін до містобудівної 
документації міта Києва у частині зміни 
функціонального призначення території та/або в 
разі, якщо функціональне призначення території 
згідно чинної містобудівної документації 
відповідає намірам власника земельної ділянки 
щодод зміни цільового призначення, і така 
земельна ділянка знаходиться в  межах даних 
територій, власник  має право на зміну цільового 
призначення земельної ділянки відповідно до 
функціонального призначення територій. 

У такому разі зміна цільового призначення 
земельної ділянки відбувається шляхом надання 
адміністративної послуги Київським магістратом 
без відповідного додаткового рішення Київської 
міської ради». 

Відхилено  

  -894-   Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

В підпункті 5 пункту 7 прикінцевих та 
перехідних положень законопроекту слова 
«Київським магістратом» замінити на 
«Адміністрацією міста Києва». 

Відхилено  

467. доповнити статтею 20-1 такого змісту: -895-   Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка 

№410) 

Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214) 

Статтю 20-1 виключити. 

Враховано  

468. «Стаття 20-1. Особливості зміни цільового 
призначення земельної ділянки в місті Києві 

-896-  Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка 

№218) 

Статтю 20-1 викласти в новій редакції 
такого змісту: 

«Стаття 20-1. Особливості зміни цільового 
призначення земельної ділянки в місті Києві 

1. При встановленні та зміні цільового 

Відхилено  
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призначення земельних ділянок проводиться 
віднесення їх до певної категорії земель 
цільового призначення та виду використання 
(функціонального призначення). 

2. У разі прийняття Київською міською 
радою рішення про внесення змін до 
Генерального плану міста Києва у частині зміни 
функціонального призначення території, або у 
разі затвердження районною в місті Києві радою 
детального плану території, власник або 
користувач  земельної ділянки, яка знаходиться 
в межах такої території, має право на зміну 
цільового призначення земельної ділянки 
відповідно до зміненого функціонального 
призначення території. 

У такому разі зміна цільового призначення 
земельної ділянки відбувається шляхом 
надання адміністративної послуги Київським 
магістратом. Додаткове рішення Київської 
міської ради в такому випадку не вимагається 

3. Положення цієї статті не поширюються на 
земельні ділянки сільськогосподарського 
ризначення.» 

  -897-   Н.д.Мамка Г.М. (Реєстр.картка 

№372) 

Пункт 5) частини 7 розділу ПРИКІНЦЕВІ ТА 
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ законопроекту 
викласти у новій редакції:  

У Земельному кодексі України (Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, 
ст.27) зі змінами: 

доповнити статтею 20-1 такого змісту: 
«Стаття 20-1. Особливості зміни цільового 

призначення земельної ділянки в місті Києві 
У разі прийняття Київською міською радою 

рішення про внесення змін до Генерального 
плану міста Києва у частині зміни 
функціонального призначення території та/або в 
разі якщо функціональне призначення території 
згідно чинного Генерального плану міста Києва 
відповідає намірам власника земельної ділянки 
щодо зміни цільового призначення, і така 
земельна ділянка знаходиться в межах даних 
територій, власник має право на зміну цільового 
призначення земельної ділянки відповідно до 
функціонального призначення території. 

У такому випадку зміна цільового 
призначення земельної ділянки відбувається 
шляхом надання адміністративної послуги 
Київським магістратом без відповідного 

Відхилено  
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додаткового рішення Київської міської ради.» 

  -898- -Н.д.Гурін Д.О. (Реєстр.картка 

№218) 

Доповнити розділ «Прикінцеві та перехідні 
положення” новим пунктом такого змісту:  

«7) У Законі України «Про місцеві вибори” 
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 37-
38, ст.366), у частину першу статті 16 
доповнити новим реченням наступного змісту: 

«Загальний склад (кількість депутатів) 
Київської міської ради визначається Законом, 
що встановлює особливий статус міста Києва». 

Відхилено  

469. У разі прийняття Київською міською радою 
рішення про внесення змін до Генерального плану 
міста Києва у частині зміни функціонального 
призначення території, власник земельної ділянки, яка 
знаходиться в межах такої території, має право на 
зміну цільового призначення земельної ділянки 
відповідно до зміненого функціонального призначення 
території. 

-899-   Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка 

№407) 

У пункті 5 «Прикінцевих та перехідних 
положень», яким пропонується доповнити 
Земельний кодекс України статтею 201 абзац 
четвертий викласти в такій редакції: 

«У разі прийняття Київською міською 
радою рішення про затвердження 
містобудівної документації: Генерального 
плану міста Києва, плану зонування території, 
детального плану території, внесення змін до 
них, якою буде змінено функціональне 
призначення території, та/або в разі, якщо 
функціональне призначення території згідно 
чинного Генерального плану міста Києва 
відповідає намірам власника або 
землекористувача земельної ділянки щодо 
зміни цільового призначення земельної ділянки 
і така земельна ділянка знаходиться в межах 
цієї території, власник або землекористувач 
земельної ділянки, яка знаходиться в межах 
такої території, має право на зміну цільового 
призначення земельної ділянки відповідно до 
функціонального призначення території». 

Відхилено  

470. У такому разі зміна цільового призначення 
земельної ділянки відбувається шляхом надання 
адміністративної послуги Київським магістратом. 
Додаткове рішення Київської міської ради в такому 
випадку не вимагається.» 

-900- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка 

№407) 

У пункті 5 «Прикінцевих та перехідних 
положень», яким пропонується доповнити 
Земельний кодекс України статтею 201 абзац 
п’ятий після слів «Київським магістратом» 
доповнити словами «без розробки проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки». 

Відхилено  

  -901  Н.д.Горобець О.С. (Реєстр.картка 

№95) 

Внести зміни до статей 174 та 175 
Земельеного кодексу України 

Відхилено  
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«Стаття 174. Органи, які приймають 
рішення про встановлення та зміну меж 
адміністративно-територіальних одиниць 

1. Окрім випадків, передбачених частиною 
четвертою цієї статті, рішення про 
встановлення і зміну меж районів і міст 
приймається Верховною Радою України за 
поданням Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, обласних, Київської чи 
Севастопольської міської рад. 

2. Рішення про встановлення і зміну меж сіл, 
селищ, які входять до складу відповідного 
району, приймаються районною радою за 
поданням відповідних сільських, селищних рад. 

Рішення про встановлення і зміну меж сіл, 
селищ, які не входять до складу відповідного 
району, або у разі, якщо районна рада не 
утворена, приймаються Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, обласними, 
Київською та Севастопольською міськими 
радами за поданням відповідних сільських, 
селищних рад. 

3. Рішення про встановлення і зміну меж 
районів у містах приймається міською радою за 
поданням відповідних районних у містах рад. 

4. Київська міська рада може самостійно 
внести подання до Верховної Ради України про 
зміну меж міста Києва, у тому числі, шляхом 
включення сіл, селищ, міст в межу міста Києва 
у порядку, передбаченому Законом України 
«Про місто Київ - столицю України. 

Стаття 175. Порядок встановлення і зміни меж 
адміністративно-територіальних одиниць 

Межі адміністративно-територіальних 
одиниць встановлюються в порядку та 
відповідно до закону. 

Межі міста Києва та суміжних населених 
пунктів (сіл, селищ, міст) встановлюються 
відповідно Закону України «Про місто Київ - 
столицю України». 

  -902- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка 

№407) 

У пункті 5 «Прикінцевих та перехідних 
положень», яким пропонується доповнити 
Земельний кодекс України статтею 201, 

доповнити абзацом шостим такого змісту: 
«Відмова Київського магістрату у зміні цільового 

призначення земельної ділянки або залишення заяви 
про надання адміністративної послуги без розгляду 

Відхилено  
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можуть бути оскаржені до суду.». 

471. 6) У Водному Кодексі України (Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 24, ст.189) зі 
змінами: 

-903-  Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211 

Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка 

№227) 

Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15 

Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272) 

Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283) 

Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407) 

Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408) 

Підпункт 6 частини 7 Прикінцевих і 
перехідних положень виключити. 

Враховано  

472. доповнити статтею 80-1 такого змісту:    

473. “Стаття 80-1. Користування водними об’єктами для 
плавання на суднах у місті Києві 

-904- - Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка 

№347) 

Статтю 80-1  Водного кодексу України 
пропоную викласти в такій редакції:  

«Стаття 80-1. Користування водними 
об’єктами для плавання на суднах у місті Києві 

Правила користування водними об’єктами, 
що знаходяться на території міста Києва, для 
плавання на суднах, у тому числі маломірних 
(малих), затверджуються Київською міською 
радою за погодженням із центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері безпеки на 
морському та річковому транспорті». 

Відхилено  

474. Правила користування водними об’єктами, що 
знаходяться на території міста Києва, для плавання на 
суднах, у тому числі маломірних (малих), 
затверджуються Київською міською радою.” 

-905-   Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка 

№407) 

Пункт 6 «Прикінцевих та перехідних 
положень», яким пропонується доповнити Водний 
кодекс України статтею 801, виключити. 

Враховано  

  -906-  Н.д.Заблоцький М.Б. (Реєстр.картка 

№304) 

Доповнити пункт 7 Прикінцевих та перехідних 
положень новим підпунктом таого змісту: 

«Пункт «ї» частини першої статті 3 Закону 
України «Про запобігання корупції» (Відомості 
Верховної ради України (ВВР), 2014, №49, 
ст.2056) доповнити пунктом «ї» такого змісту: 

«ї) Голова районної в місті Києві 
адміністрації». 

Відхилено  

  -907- Н.д.Шинкаренко І.А. (Реєстр.картка Відхилено  
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№342) 
 Пункт 7 розділу Прикінцеві та перехідні 

положення доповнити новим пунктом такого 
змісту: «У пункті ї) частини першої статті 3 
слова «а також особи, які займають посади 
патронатної служби, визначені Законом 
України «Про державну службу», крім осіб, які 
виконують свої обов`язки на громадських 
засадах. Помічники суддів» виключити. 

  -908- Н.д.Шуляк О.О. (Реєстр.картка 

№238) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Пункт 7 розділу «Прикінцеві та перехідні 
положення» доповнити підпунктом 7 такого змісту: 

«7) частину шосту статті 14 Закону України 
«Про архітектурну діяльність» (Відомості 
Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246 із 
наступними змінами) виключити». 

Відхилено  

  -909-  Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка 

№381) 

Пункт 7 Прикінцевих та перехідних 
положень законопроекту доповнити новим 
підпунктом 7 наступного змісту:  

«7) У Бюджетному кодексі (Відомості Верховної 
Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572):    

а) у пункті 1 частини першої статті 29 слова 
«60 відсотків» замінити на «100 відсотків»;  

б) у пункті 1 частини першої слова «40 
відсотків» замінити на «100 відсотків.» 

Відхилено  

  -910-   Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка 

№300) 

Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305) 

Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211) 

До частини 7 Прикінцевих і перехідних 
оложень додати пункт 7 такого змісту: 

«7) У Кодексі адміністративного 
судочинства України (Відомості Верховної 
Ради України, 2017 р., N 48, ст. 436 із 
наступними змінами та доповненнями): 

а) частину 4 статті 12 доповнити пунктом 
шостим наступного змісту: 

«6) щодо оскарження актів органів та (або) 
посадових осіб місцевого самоврядування, за 
винятком випадків, визначених цим Кодексом.» 

б) після статті 264 доповнити статтею 2641 
такого змісту: 

«Стаття 264-1. Особливості провадження у 
справах щодо оскарження рішень органів 

Відхилено  
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місцевого самоврядування 

Об’єднання громадян, Голова Київської 
міської державної адміністрації та інші суб’єкти 
контролю, уповноважені законодавством на 
здійснення контролю за рішеннями органів 
місцевого самоврядування мають право 
звернутися до адміністративного суду в межах 
територіальної юрисдикції якого знаходиться 
(зареєстрований) такий орган із позовною 
заявою про перевірку рішення органу місцевого 
самоврядування на предмет їх відповідності 
Конституції та (або) законам України. 

Питання про відкриття провадження у 
адміністративній справі про перевірку рішення 
органу місцевого самоврядування на предмет їх 
відповідності Конституції та (або) законам України 
вирішується протягом двох днів після отримання 
судом відповідної позовної заяви. 

Ухвалу про відмову у відкритті провадження 
може бути оскаржено в апеляційному порядку. 
Суд апеляційної інстанції розглядає скаргу на 
ухвалу про відмову у відкритті провадження у 
справі протягом трьох днів з дня надходження 
апеляційної скарги.  

Суд вирішує адміністративні справи про 
перевірку рішення органу місцевого 
самоврядування на предмет їх відповідності 
Конституції та (або) законам України у такі 
строки: 

1) не пізніше ніж 7 днів - щодо кадрових 
призначень на посади керівників структурних 
підрозділів виконавчих органів Київської 
міської ради та районних в місті Києві рад; 

2) не пізніше ніж 14 днів - щодо актів 
індивідуальної дії; 

3) не пізніше ніж 30 днів - щодо актів 
нормативно-правового характеру. 

Суд, за результатами здійснення перевірки 
акту органу та (або) посадової особи місцевого 
самоврядування на предмет їх відповідності 
Конституції та (або) законам України, може: 

визнати акт протиправним (незаконним чи 
таким, що не відповідає правовому акту вищої 
юридичної сили); 

скасувати акт повністю або в окремій його 
частині; 

зобов’язати орган та (або) посадову особу 
місцевого самоврядування вчинити певні дії 
(утриматись від вчинення певних дій), з метою 
забезпечення належного виконання рішення суду. 

Рішення суду в адміністративній справі про 
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перевірку рішення органу місцевого 
самоврядування на предмет їх відповідності 
Конституції та (або) законам України 
виконуються негайно. 

Подання апеляційної скарги на таке рішення 
суду здійснюється у загальному порядку, проте 
воно не перешкоджає негайному виконанню 
даного рішення. 

У разі відкриття провадження в 
адміністративній справі про перевірку рішення 
органу місцевого самоврядування на предмет їх 
відповідності Конституції та (або) законам України 
суд зобов’язує відповідача опублікувати 
оголошення про це у виданні, в якому це рішення 
було або мало бути офіційно оприлюднено, на 
офіційному веб-сайті судової влади України та 
відповідного органу місцевого самоврядування. 
Оголошення повинно бути опубліковане у строк 
визначений судом, але не пізніше як за сім днів 
до проведення судом першого підготовчого 
засідання, та містити позовні вимоги, реквізити 
рішення, що оскаржується, дату, час і місце 
судового розгляду цієї адміністративної справи. 

Якщо оголошення опубліковано своєчасно, 
вважається, що всі заінтересовані особи 
належним чином повідомлені про судовий 
розгляд справи. Скарги на судові рішення в цій 
справі заінтересованих осіб, якщо вони не брали 
участі у справі, залишаються без розгляду. 

Якщо відповідач приймає рішення про 
скасування рішення органу місцевого 
самоврядування, яке є предметом перевірки, суд 
закриває провадження у справі не пізніше 5 днів 
з моменту набрання таким рішенням чинності. 

Правила цієї статті застосовуються також у 
випадках, коли питання протиправності рішення 
органу місцевого самоврядування постало під 
час розгляду іншої адміністративної справи. 

До рішення органу місцевого 
самоврядування, скасованого і визнаного судом 
протиправним, застосовуються наслідки 
визнання нормативно-правового акта 
протиправним та нечинним, встановлені 
статтею 265 цього Кодексу». 

  -911-   Н.д.Ткаченко О.М. (Реєстр.картка 

№141) 

Пункт 7 розділу «Прикінцеві та прехідні 
положення доповнити підпунктом такого 
змісту: 

«Частину другу статті 25 Закону України 

Відхилено  
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«Про запобігання корупції» (Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 2014, №49, 
ст.2056) після слів «присяжних» доповнити 
словами «помічників-консультантів народних 
депутатів України». 

 

 

 

 

 -912-  Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка 

№220) 

Доповнити пункт 7 Прикінцевих та перехідгних 
положень підпунктом 7 такого змісту: 

«7) У Виборчому кодексі України 
(Офіційний вісник України від 17.01.2020 - 
2020 р., № 4, том 1, стор. 9, стаття 188, код акта 
97536/2020), частину першу статті 197 
доповнити новим реченням наступного змісту: 

«Загальний склад (кількість депутатів) 
Київської міської ради становить 80 депутатів». 

Відхилено  

  -913 Н.д.Бондар Г.В. (Реєстр.картка 

№220) 

Пункт 7 розділу «Прикінцеві та перехідні 
положення» доповнити підпунктом такого 
змісту: 

«5) частину шосту статті 14 Закону України 
«Про архітектурну діяльність» (Відомості 
Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246 
із наступними змінами) доповнити реченням 
другим такого змісту: 

«Погодження містобудівних та 
архітектурних проектних рішень об'єктів, 
розташованих в історичній частині міста, 
історичних ареалах, на магістралях та площах 
загальноміського значення здійснюється 
шляхом надання адміністративної послуги в 
порядку встановленому законом». 

Відхилено 

 

 

  -914 Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка 

№155) 
Прикінцеві та перехідні положення 

законопроекту доповнити пунктом такого 
змісту:   

«1. Новоутворені виконавчі органи 
Київської міської ради починають здійснювати 
надані законом повноваження з дня набрання 
чинності розпорядженням Київського міського 
голови щодо готовності забезпечення ними 
здійснення відповідних повноважень. Таке 
розпорядження видається виключно Київським 
міським головою, обраним на наступних 
місцевих виборах Київського міського голови 
після набрання чинності цим Законом, та за 
умов здійснення заходів, пов’язаних з 
утворенням зазначених органів, затвердженням 

Опрацьовується  
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їх структури, положень про них, штатного 
розпису, кошторису, призначення керівників та 
заповнення не менш як 30 відсотків вакантних 
посад». 

     

475. Голова Верховної Ради України   Голова Верховної Ради України 


