
 

 

 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

VIII СКЛИКАННЯ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ 

ТРАНСПОРТУ, ЗВ’ЯЗКУ ТА РЕКЛАМИ 

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36                                                                                     тел./факс:(044)202-73-08 
 

ПРОТОКОЛ № 15/62 
 

засідання постійної комісії Київської міської ради 

з питань транспорту, зв'язку та реклами 
від 27.09.2018  
 

Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36,                

10-й поверх, каб. 1020, 09:30. 
 

Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36,                                 

10-й поверх, каб. 1020 09:30. 
 

Склад комісії – 9 депутатів Київської міської ради 
 

Присутні – 7 депутатів Київської міської ради, члени постійної комісії 

Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами 
Окопний О.Ю.              – голова комісії;  

Галайчук І.В.                – заступник голови; 

Задерейко А.І.              – секретар комісії; 

Харчук С.В.                 – член комісії; 

Мондриївський В.М.   – член комісії; 

Майзель С.П.               – член комісії; 

Сагайдак І.В.                – член комісії. 
 

Відсутні – 2 депутата Київської міської ради:  
Антоненко П.Д.            – перший заступник голови; 

Борозенець М.І.            – член комісії. 
 

Запрошені:  
Симонов С.А. – директор Департаменту транспортної інфраструктури; 

Німас О. Я. – в.о. директора КП «Київтранспарксервіс». 
 

 

 

Порядок денний: 
 

1. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

уповноваження посадових осіб (інспекторів з паркування) Департаменту 

транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 26.09.2018 № 08/231-3089/ПР 

(Доповідач С.Симонов, О.Німас ). 
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2. Про розгляд правового висновку управління правового забезпечення 

діяльності Київської міської ради від 27.09.2018 № 08/230-1843 щодо проекту 

рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської 

міської ради від 22 січня 2015 року № 22/887 «Про затвердження Концепції 

розвитку паркувального простору в місті Києві» доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 09.07.2018 № 08/231-2205/ПР                            

(Доповідачі: С.Симонов, О.Німас). 
 

3. Про розгляд правового висновку управління правового забезпечення 

діяльності Київської міської ради від 27.09.2018 № 08/230-1845 щодо проекту 

рішення Київської міської ради «Про використання майна територіальної 

громади міста Києва для розвитку послуг з використанням інформаційно-

телекомунікаційних технологій» доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 10.09.2018  № 08/231-2759/ПР                                             

(Доповідач О.Окопний). 
 

4. Різне. 

 

 СЛУХАЛИ: 

 Головуючого на засіданні – голову комісії Окопного О.Ю., який оголосив 

порядок денний засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 

транспорту, зв’язку та реклами 27.09.2018 та запропонував прийняти його за 

основу. 
 

УХВАЛИЛИ: прийняти за основу порядок денний засідання постійної 

комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами 

27.09.2018. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0. 

 Рішення прийнято.  
  

 

Відповідно до статті восьмої Регламенту Київської міської ради    

Окопний О.Ю. – головуючий на засіданні – голова комісії звернувся до 

депутатів постійної комісії із питанням про наявність у будь-кого реального чи 

потенційного конфлікту інтересів стосовно будь-якого з питань порядку 

денного, а також наявність відомостей про конфлікт інтересів у будь-кого з 

колег депутатів.  

Окопний О.Ю. – головуючий на засіданні – голова комісії оголосив, що 

відповідних заяв немає. До постійної комісії Київської міської ради з питань 

транспорту, зв’язку та реклами такі заяви не надходили.  
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Розгляд (обговорення) питань порядку денного: 
 

 1. СЛУХАЛИ: 
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

проекту рішення Київської міської ради «Про уповноваження посадових осіб 

(інспекторів з паркування) Департаменту транспортної інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 26.09.2018 № 08/231-3089/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: С.Симонов, І.Сагайдак, С.Харчук, С.Майзель, 

О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 

уповноваження посадових осіб (інспекторів з паркування) Департаменту 

транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 26.09.2018 № 08/231-3089/ПР. 
 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 Рішення прийнято. 
  

 СЛУХАЛИ: 
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

правового висновку управління правового забезпечення діяльності Київської 

міської ради від 27.09.2018 № 08/230-1844 щодо проекту рішення Київської 

міської ради «Про уповноваження посадових осіб (інспекторів з паркування) 

Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради від 26.09.2018                                         

№ 08/231-3089/ПР. 
 

 

УХВАЛИЛИ: відхилити правовий висновок управління правового 

забезпечення діяльності Київської міської ради від 27.09.2018 № 08/230-1844 

щодо проекту рішення Київської міської ради «Про уповноваження посадових 

осіб (інспекторів з паркування) Департаменту транспортної інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 26.09.2018 № 08/231-3089/ПР та підтримати раніше прийняте 

рішення. 
 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 Рішення прийнято. 
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 2. СЛУХАЛИ: 
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

правового висновку управління правового забезпечення діяльності Київської 

міської ради від 27.09.2018 № 08/230-1843 щодо проекту рішення Київської 

міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 січня 

2015 року № 22/887 «Про затвердження Концепції розвитку паркувального 

простору в місті Києві» доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 09.07.2018 № 08/231-2205/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: С.Симонов, І.Сагайдак, І.Галайчук, С.Майзель, 

О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: відхилити правовий висновок управління правового 

забезпечення діяльності Київської міської ради від 27.09.2018 № 08/230-1843 

щодо проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення 

Київської міської ради від 22 січня 2015 року № 22/887 «Про затвердження 

Концепції розвитку паркувального простору в місті Києві» доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 09.07.2018                                            

№ 08/231-2205/ПР та підтримати раніше прийняте рішення. 
 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 Рішення прийнято. 
 

 3. СЛУХАЛИ: 
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

правового висновку управління правового забезпечення діяльності Київської 

міської ради від 27.09.2018 № 08/230-1845 щодо проекту рішення Київської 

міської ради «Про використання майна територіальної громади міста Києва для 

розвитку послуг з використанням інформаційно-телекомунікаційних 

технологій» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 10.09.2018  № 08/231-2759/ПР . 
 

ВИСТУПИЛИ: О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: відхилити правовий висновок управління правового 

забезпечення діяльності Київської міської ради від 27.09.2018 № 08/230-1845 

щодо проекту рішення Київської міської ради «Про використання майна 

територіальної громади міста Києва для розвитку послуг з використанням 

інформаційно-телекомунікаційних технологій» доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 10.09.2018  № 08/231-2759/ПР та 

підтримати раніше прийняте рішення. 
 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 Рішення прийнято. 
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4. Різне. 

 

 4.1 СЛУХАЛИ: 
Сагайдака І.В. – члена постійної комісії, який запропонував розглянути 

питання щодо встановлення обмежувальних стовпчиків по                                        

вул. П. Скоропадського (напроти комплексу Арена Сіті) та забезпечення 

подальшого контролю за порушенням правил паркування автомобілів у 

зазначеній зоні. 
 

ВИСТУПИЛИ: С.Симонов, О.Німас, І.Сагайдак, С.Майзель, 

О.Окопний. 

 

УХВАЛИЛИ: Департаменту транспортної інфраструктури спільно з                             

КП «Київтранспарксервіс» та КП «Шляхово-експлуатаційне управління по 

ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 

Шевченківського району» розглянути можливість встановлення обмежувальних 

стовпчиків по вул. П. Скоропадського (напроти комплексу Арена Сіті) та 

забезпечення подальшого контролю за порушенням правил паркування 

автомобілів у зазначеній зоні. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 Рішення прийнято. 

 

 
 
 

 

Голова комісії                  О.Окопний  

 

 

Секретар комісії                                                              А.Задерейко 

http://kievcity.gov.ua/files/2017/9/27/KP-Shevchenkivskogo-rnu.pdf
http://kievcity.gov.ua/files/2017/9/27/KP-Shevchenkivskogo-rnu.pdf
http://kievcity.gov.ua/files/2017/9/27/KP-Shevchenkivskogo-rnu.pdf

