Питання, що пропонуються для внесення
на пленарному засіданні 17.02.2022 як невідкладні.
1)
Про затвердження положень про деякі департаменти виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). (Від
14.02.2022 № 08/231-384/ПР). (Доп. Бондаренко В.В.).
2)
Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів України
щодо зміцнення енергетичної безпеки України. (Від 15.02.2022 № 08/231396/ПР). (Доп. Бондаренко В.В.).
3)
Про звернення Київської міської ради до дипломатичних місій,
представництв міжнародних організацій, розміщених на території міста Києва.
(Від 15.02.2022 № 08/231-395/ПР). (Доп. Бондаренко В.В.).
4)
Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України та
Національної служби здоров’я України щодо належного фінансування галузі
охорони здоров’я у м. Києві. (Від 03.02.2022 № 08/231-317/ПР). (Доп. Порошенко
М.А.).
5)
Про надання згоди на прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва учбово-спортивної бази «Спартак». (Від
14.02.2022 № 08/231-381/ПР). (Доп. Говорова О.І.).
6)
Про використання червоно-чорного прапора національно-визвольної
боротьби українського народу на території міста Києва. (Від 20.07.2021 №
08/231-2579/ПР). (Доп. Михайлова А.А.).
7)
Про безоплатну передачу Туріну Ігорю Юхимовичу, Туріну
Володимиру Юхимовичу земельної ділянки, яка розташована по вул. Федора
Максименка, 34 в м. Києві загальною площею 0,2768 га, за нормами ст. 121 ЗК
України, з цільовим призначенням для ведення садівництва, для будівництва і
обслуговування житлового будинку, для будівництва індивідуального гаражу, з
урахуванням ідеальних частин останніх в домоволодінні № 34 по вул.
Червонофлотській (теперішня назва – вул. Федора Максименка) в м. Києві
(675813877). (На виконання постанови Шевченківського районного суду м.
Києва від 27.06.2012 у справі № 2610/3926/2012, з урахуванням ухвали
Шевченківського районного суду м. Києва від 11.06.2021 у справі
2610/3926/2012, постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від
01.02.2021 у справі № 826/5426/16, ухвали Шостого апеляційного
адміністративного суду від 09.06.2021 у справі № 826/5426/16). (Від 02.02.2022
№ 08/231-291/ПР). (Доп, Пелих В.М.).
8)
Про продаж земельних ділянок на вул. Гвардійській, 80 у
Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
адміністративно-виробничої будівлі і майданчика для відстою вантажного

автотранспорту та на вул. Гвардійській, 87 у Голосіївському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування адміністративно-виробничого комплексу
товариству з обмеженою відповідальністю «Тандем ЛТД» (532011088). (Від
17.12.2021 № 08/231-4500/ПР). (Доп. Пелих В.М.).
9)
Про продаж земельної ділянки на вул. Козацькій, 120/4 у
Голосіївському районі м. Києва товариству з обмеженою відповідальністю
«Тандем ЛТД» для будівництва та експлуатації жилого-офісного комплексу
(303800772). (Від 05.01.2022 № 08/231-16/ПР). (Доп. Пелих В.М.).
10) Про продаж земельної ділянки на вул. Пухівській, 1-а у
Деснянському районі м. Києва приватному акціонерному товариству «ЗАВОД
ПІВДЕНКАБЕЛЬ» для обслуговування та експлуатації кабельного поля зі
сховищем для зберігання контейнерів із кабельно-провідниковою продукцією
(444116984). (Від 13.01.2022 № 08/231-60/ПР). (Доп. Пелих В.М.).
11) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України з
приводу прийняття законопроекту №5708-1 «Про право на самозахист та
володіння цивільною вогнепальною зброєю». (Від 16.12.2021 № 08/2314489/ПР). (Доп. Ковальчук М.М.).

