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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

IХ СКЛИКАННЯ 

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ 

ТА СОЦIАЛЬНО-ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ 

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, каб. 1001                              тел.:(044)202-72-98, 202-70-43 

Протокол № 5/12 

засідання постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку 

від 16.03.2021 

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

4 поверх, сесійна зала 

10.00 

Склад комісії – 23 депутати Київської міської ради. 

Присутні – 21 депутат Київської міської ради. 

Вітренко А.О. - голова постійної комісії, головуючий; 

Ковалевська Л.О. - перший заступник голови постійної комісії; 

Пашинна Л.В. - перший заступник голови постійної комісії; 

Странніков А.М. - перший заступник голови постійної комісії; 

Царенко М.О. - перший заступник голови постійної комісії; 

Шлапак А.В. - перший заступник голови постійної комісії; 

Козак Т.М. - заступник голови постійної комісії; 

Андронов В.Є. - секретар постійної комісії; 

Банас Д.М. - член постійної комісії; 

Білоцерковець Д.О. - член постійної комісії; 

Гончаров В.В. - член постійної комісії; 

Говорова О.І. - член постійної комісії; 

Іщенко М.В.         - член постійної комісії; 

Костюшко О.П.  - член постійної комісії; 

Михайлова А.А. - член постійної комісії; 

Мондриївський В.М. - член постійної комісії; 

Порайко А.М. - член постійної комісії; 

Слончак В.В. 

Смірнова М.М. 

- член постійної комісії; 

- член постійної комісії; 

Чорній Б.П.  

Шовковський О.В.    

 

- член постійної комісії; 

- член постійної комісії. 

 

Відсутні – 2 депутати Київської міської ради: Опадчий І.М., Яловий В.Б. 
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Присутні (запрошені) на засіданні постійної комісії: 

 

Артеменко С.В. - депутат Київської міської ради; 

Баган А.О. - заступник директора Департаменту 

промисловості та розвитку підприємництва – 

начальник управління промисловості, 

підприємництва та регуляторної політики 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації);  

Базік О.М. - голова комісії з питань транспорту 

Громадської ради при Київській міській 

державній адміністрації; 

Бахмат Ю.О. - заступник начальника Управління екології та 

природних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації); 

Галайчук І.В. - депутат Київської міської ради; 

Гінзбург В.Г. - директор Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації); 

Колтик О.Т. - директор Департаменту внутрішнього 

фінансового контролю і аудиту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації); 

Мельник Н.О. - директор Департаменту економіки та 

інвестицій виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації); 

Мороз О.С. - заступник директора Департаменту фінансів 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації); 

Оленич П.С. - директор Департаменту земельних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації); 

Репік В.М. - директор Департаменту фінансів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації); 

Романенко А.С. - заступник директора Департаменту 

транспортної інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації); 

Сагайдак Я.В. - заступник начальника управління – 

начальник відділу фінансового забезпечення 

розпорядників та одержувачів бюджетних 

коштів управління фінансового забезпечення 
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та звітності секретаріату Київської міської 

ради; 

Свирид А.О. - в.о. директора КП «Київтранспарксервіс»; 

Семенова К.І. - депутат Київської міської ради; 

Фіданян О.Г. - директор Департаменту освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації). 
 

 

Порядок денний: 
 

1. Про проєкт розпорядження Київського міського голови «Про вирішення 

фінансових питань» (щодо суми 610 178,42 грн, лист управління фінансового 

забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради від 11.03.2021         

№ 08/235-56). 

2. Про проєкт розпорядження Київського міського голови «Про вирішення 

фінансових питань» (щодо суми 5 092,00 грн, лист управління фінансового 

забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради від 11.03.2021         

№ 08/235-56). 

3. Про проєкт розпорядження Київського міського голови «Про вирішення 

фінансових питань» (щодо суми 34 710,00 грн, лист управління фінансового 

забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради від 11.03.2021         

№ 08/235-56). 

4. Про розгляд звіту про роботу Департаменту фінансів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у 2020 році 

(лист від 04.02.2021 № 054-7-22/297). 

5. Про розгляд звіту про діяльність Департаменту економіки та інвестицій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) у 2020 році (лист від 10.02.2021 № 050/03-804). 

6. Про розгляд звіту про результати діяльності Департаменту внутрішнього 

фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) за 2020 рік (лист від 29.01.2021           

№ 070-5-18/188). 

7. Про розгляд звіту про діяльність Департаменту земельних ресурсів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у 2020 

році (лист від 04.03.2021 № 05719-4900). 

8. Про розгляд звіту за 2020 рік про виконання та використання коштів по Програмі 

вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, 

виконання передвиборчих програм та доручень виборців на 2016-2020 роки (лист 

управління фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської 

ради від 19.02.2021 № 08/235-38 вих.) 

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

державної адміністрації) від 03.03.2021 № 446 «Про перерозподіл видатків 

бюджету міста Києва, передбачених Департаменту охорони здоров’я  
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виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) на 2021 рік» (лист Департаменту охорони здоров’я виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

11.03.2021 № 061-2680/08.01). 

10. Про результати виконання протокольного доручення № 1 пленарного засідання                

І сесії Київської міської ради ІХ скликання від 24.12.2020 щодо питання 

опрацювання адресного переліку паркувальних майданчиків та підготовки 

відповідного проєкту рішення «Про внесення змін до таблиці № 1 до додатка       

№ 5 до рішення Київської міської ради від 23.06.2011 № 242/5629 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві». 

11. Про розгляд рекомендацій постійної комісії Київської міської ради з питань 

транспорту, зв’язку та реклами до  проєкту рішення Київської міської ради «Про 

внесення змін до таблиці № 1 до додатка 5 до рішення Київської міської ради від 

23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у                    

м. Києві» (доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 15.01.2021 № 08/231-430/ПР). 

12. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про створення дитячо-

юнацької спортивної школи «Поділ» (доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 27.01.2021 № 08/231-530/ПР). 

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

додатка до рішення Київської міської ради від 19 липня 2018 року № 1346/5410 

«Про участь комунального підприємства «Київміськсвітло» у проекті «Програма 

розвитку муніципальної інфраструктури України» (доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради від 25.02.2021 № 08/231-

824/ПР). 

14. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про затвердження звітів за 

2020 рік про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 

2019-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та з 

оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 

та Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва 

до 2025 року (доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 26.02.2021 № 08/231-828/ПР). 

15. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про зміну типу та 

найменування загальноосвітнього навчального закладу І ступеня «Школа-

дитячий садок «Перлина» Подільського району м. Києва» (доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради від 02.03.2021 № 08/231-

843/ПР). 

16. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про зміну типу та 

найменування загальноосвітнього навчального закладу І ступеня «Школа-

дитячий садок «Плай» Подільського району м. Києва» (доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради від 02.03.2021 № 08/231-

844/ПР). 
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17. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про зміну типу та 

найменування загальноосвітнього навчального закладу І ступеня «Школа-

дитячий садок «Паросток» Подільського району м. Києва» (доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 02.03.2021 № 

08/231-845/ПР). 

18. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку 

природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського 

міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2021 році» 

(доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

02.03.2021 № 08/231- 847/ПР). 

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

рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 462/6513 «Про 

затвердження міської цільової комплексної програми профілактики та протидії 

злочинності в місті Києві «Безпечна столиця» на 2019 - 2021 роки» (доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 02.03.2021        

№ 08/231-848/ПР). 

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

рішення Київської міської ради від 12 листопада 2019 року № 59/7632 «Про 

затвердження Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку 

підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019 - 2022 роки» 

(доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

03.03.2021 № 08/231-890/ПР). 

 

СЛУХАЛИ: Вітренка А.О. з інформацією щодо порядку денного засідання 

постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку від 16.03.2021. 

ВИСТУПИВ: Білоцерковець Д.О. з пропозицією перенести розгляд питання 9 

порядку денного на початок засідання та розглянути першим. 

ВИСТУПИВ: Слончак В.В. з пропозицією перенести розгляд питання 9 порядку 

денного та розглянути останнім. 

ВИСТУПИВ: Вітренко А.О. з пропозицією взяти за основу порядок денний 

засідання постійної комісії. 

ВИРІШИЛИ: Взяти за основу порядок денний засідання постійної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 14,  «проти» – 0,  «утримались» – 0, «не голосували» – 7. 

Рішення прийнято.  

 

ВИСТУПИВ: Вітренко А.О. з пропозицією поставити на голосування пропозиції 

в порядку їх надходження. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію Білоцерковця Д.О. та перенести розгляд 

питання 9 порядку денного на початок засідання та розглянути першим. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 10,  «проти» – 0,  «утримались» – 4, «не голосували» – 7. 

Рішення не прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію Слончака В.В. та перенести розгляд 
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питання 9 порядку денного та розглянути останнім. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 6,  «проти» – 0,  «утримались» – 6, «не голосували» – 9. 

Рішення не прийнято. 

 

ВИСТУПИВ: Вітренко А.О. із запитанням щодо доповнення іншими питаннями 

порядку денного засідання. 
 

Питання, винесені на розгляд з голосу: 
 

ВИСТУПИВ: Козак Т.М. з пропозицією включити до порядку денного розгляд 

проєкту рішення Київської міської ради «Про дотримання фінансової 

дисципліни підприємствами комунальної власності територіальної громади                  

м. Києва» (доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 23.12.2020 № 08/231-173/ПР) та рекомендацій робочої групи. 

ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного засідання постійної комісії проєкт 

рішення Київської міської ради «Про дотримання фінансової дисципліни 

підприємствами комунальної власності територіальної громади м. Києва» 

(доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

23.12.2020 № 08/231-173/ПР) та рекомендацій робочої групи. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 18,  «проти» – 0,  «утримались» – 0, «не голосували» – 3. 

Рішення прийнято. 

 

ВИСТУПИВ: Слончак В.В. з пропозицією щодо створення робочої групи по 

питанню 10 порядку денного спільно з постійною комісією Київської міської 

ради з питань транспорту, зв’язку та реклами із залученням по одному 

представнику від депутатських фракцій Київської міської ради, які є членами 

постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку. 

В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Вітренко А.О., Базік О.М. – голова комісії 

з питань транспорту Громадської ради при Київській міській державній 

адміністрації. 

ВИРІШИЛИ: Створити робочу групу щодо опрацювання питання адресного 

переліку паркувальних майданчиків та підготовки відповідного проєкту рішення 

«Про внесення змін до таблиці № 1 до додатка № 5 до рішення Київської міської 

ради від 23.06.2011 № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у 

м. Києві» разом з постійною комісією Київської міської ради з питань 

транспорту, зв’язку та реклами із залученням по одному представнику від 

депутатських фракцій Київської міської ради, які є членами постійної комісії 

Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 19,  «проти» – 0,  «утримались» – 0, «не голосували» – 2. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити склад робочої групи від постійної комісії Київської 

міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, а саме: 

Пашинна Л.В., Слончак В.В., Іщенко М.В., Порайко А.М., Царенко М.О.,      

Козак Т.М. 
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ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 19,  «проти» – 0,  «утримались» – 0, «не голосували» – 2. 

Рішення прийнято. 

 

ВИСТУПИВ: Білоцерковець Д.О. з пропозицією перенести розгляд питання 9 

порядку денного на початок засідання та розглянути першим. 

ВИРІШИЛИ: Перенести розгляд питання 9 порядку денного на початок засідання 

та розглянути першим. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 14,  «проти» – 0,  «утримались» – 4, «не голосували» – 3. 

Рішення прийнято. 

 

ВИСТУПИВ: Царенко М.О. з пропозицією доручити технічним службам 

Київської міської ради вирішити питання можливості голосувати членам комісії 

на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку картками. 

ВИРІШИЛИ: Доручити технічним службам Київської міської ради забезпечити 

постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку можливістю голосувати членам комісії на засіданні 

картками. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 19,  «проти» – 0,  «утримались» – 0, «не голосували» – 2. 

Рішення прийнято. 

 

ВИСТУПИВ: Странніков А.М. з пропозицією зняти з розгляду питання № 19 

порядку денного засідання постійної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 19,  «проти» – 0,  «утримались» – 0, «не голосували» – 2. 

Рішення прийнято. 

 

ВИСТУПИЛА: Михайлова А.А. з пропозицією включити до порядку денного 

проєкт рішення Київської міської ради «Про встановлення заборони на участь 

громадян та суб’єктів господарювання  держави-агресора Російської Федерації, 

суб’єктів господарювання, що знаходяться під прямим чи опосередкованим 

контролем громадян чи суб’єктів господарювання держави-агресора Російської 

Федерації, юридичних осіб, у статутних капіталах яких є частка держави-

агресора Російської Федерації, або кінцевим бенефіціаром яких є держава-

агресор Російська Федерація, в розробці, реалізації проектів міста Києва» 

(доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

15.02.2021 № 08/231-769/ПР). 

ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного засідання постійної комісії проєкт 

рішення Київської міської ради «Про встановлення заборони на участь громадян 

та суб’єктів господарювання  держави-агресора Російської Федерації, суб’єктів 

господарювання, що знаходяться під прямим чи опосередкованим контролем 

громадян чи суб’єктів господарювання держави-агресора Російської Федерації, 

юридичних осіб, у статутних капіталах яких є частка держави-агресора 

Російської Федерації, або кінцевим бенефіціаром яких є держава-агресор 

Російська Федерація, в розробці, реалізації проектів міста Києва» (доручення 
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заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 15.02.2021           

№ 08/231-769/ПР). 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 18,  «проти» – 0,  «утримались» – 0, «не голосували» – 3. 

Рішення прийнято. 

 

ВИСТУПИВ: Вітренко А.О. перенести розгляд питання 7 порядку денного на 

початок засідання. 

ВИРІШИЛИ: Перенести розгляд питання 7 порядку денного на початок 

засідання. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 16,  «проти» – 0,  «утримались» – 0, «не голосували» – 5. 

Рішення прийнято. 

 

ВИСТУПИЛА: Семенова К.І. – депутат Київської міської ради з пропозицією 

включити до порядку денного розгляд депутатського звернення від 15.03.2021   

№ 08/279/9/236-100 щодо реалізації проєктів Громадського бюджету. 

ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного засідання постійної комісії розгляд 

звернення депутата Київської міської ради Семенової К.І. від 15.03.2021                 

№ 08/279/9/236-100 щодо реалізації проєктів Громадського бюджету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 19,  «проти» – 0,  «утримались» – 0, «не голосували» – 2. 

Рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: Вітренка А.О. щодо прийняття в цілому порядку денного засідання 

постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку від 16.03.2021, із озвученими пропозиціями та змінами. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти в цілому порядок денний, із озвученими пропозиціями 

та змінами. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 19,  «проти» – 0,  «утримались» – 0, «не голосували» – 2. 

Рішення прийнято. 

 

Розгляд (обговорення) питань порядку денного: 
 

9. Про розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 03.03.2021 № 446 «Про перерозподіл 

видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту охорони 

здоров’я  виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) на 2021 рік» (лист Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 11.03.2021 № 061-2680/08.01). 

СЛУХАЛИ: Інформацію Гінзбург В.Г. – директора Департаменту охорони 

здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) щодо розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 03.03.2021 № 446 «Про 

перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту 

охорони здоров’я  виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
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державної адміністрації) на 2021 рік» (лист Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 11.03.2021 № 061-2680/08.01). 

В ОБГОВОРЕНІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Пашинна Л.В., Гінзбург В.Г. – директор 

Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), Странніков А.М., Смірнова М.М., 

Царенко М.О., Артеменко С.В. – депутат Київської міської ради, Вітренко А.О., 

Слончак В.В.  

ВИРІШИЛИ: Погодити розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.03.2021 № 446 «Про 

перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту 

охорони здоров’я  виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) на 2021 рік» (лист Департаменту охорони здоров’я  

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від  11.03.2021 № 061-2680/08.01). 

ГОЛОСУВАЛИ:« за» – 19,  «проти» – 0, « утримались» – 0,  «не голосували» – 2. 

Рішення  прийнято. 

 

7. Про розгляд звіту про діяльність Департаменту земельних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) у 2020 році (лист від 04.03.2021 № 05719-4900). 

СЛУХАЛИ: Інформацію Оленича П.С. – директора Департаменту земельних 

ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) щодо звіту про діяльність Департаменту земельних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) у 2020 році. 

В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Вітренко А.О., Оленич П.С. – директор 

Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), Царенко М.О., Базік О.М. -  голова 

комісії з питань транспорту Громадської ради при Київській міській державній 

адміністрації, Пашинна Л.В. 

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома звіт про діяльність Департаменту земельних 

ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) у 2020 році (лист від 04.03.2021 № 05719-4900). 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 17,  «проти» – 0,  «утримались» – 0, «не голосували» – 4. 

Рішення прийнято. 

 

 

1. Про проєкт розпорядження Київського міського голови «Про вирішення 

фінансових питань» (щодо суми 610 178,42 грн, лист управління 

фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради 

від 11.03.2021 № 08/235-56). 
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     СЛУХАЛИ: Інформацію Сагайдак Я.В. – заступника начальника управління – 

начальника відділу фінансового забезпечення розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів управління фінансового забезпечення та звітності 

секретаріату Київської міської ради щодо проєкту розпорядження Київського 

міського голови «Про вирішення фінансових питань» (щодо суми 610 178,42 грн, 

лист управління фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської 

міської ради від 11.03.2021 № 08/235-56). 

ВИРІШИЛИ: Погодити проєкт розпорядження Київського міського голови «Про 

вирішення фінансових питань» (щодо суми 610 178,42 грн, лист управління 

фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради від 

11.03.2021 № 08/235-56). 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 15,  «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 6.        

Рішення прийнято.  

 

 

2. Про проєкт розпорядження Київського міського голови «Про вирішення 

фінансових питань» (щодо суми 5 092,00 грн, лист управління фінансового 

забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради від  11.03.2021  

№ 08/235-56). 

СЛУХАЛИ: Інформацію Сагайдак Я.В. – заступника начальника управління – 

начальника відділу фінансового забезпечення розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів управління фінансового забезпечення та звітності 

секретаріату Київської міської ради щодо  проєкту розпорядження Київського 

міського голови «Про вирішення фінансових питань» (щодо суми 5 092,00 грн, 

лист управління фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської 

міської ради від 11.03.2021 № 08/235-56). 

ВИРІШИЛИ: Погодити проєкт розпорядження Київського міського голови «Про 

вирішення фінансових питань» (щодо суми 5 092,00 грн, лист управління 

фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради від  

11.03.2021 № 08/235-56). 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 14, «проти» – 0,  «утримались» – 0,  «не голосували» – 7. 

Рішення прийнято. 
 

 

3. Про проєкт розпорядження Київського міського голови «Про вирішення 

фінансових питань» (щодо суми 34 710,00 грн, лист управління фінансового 

забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради від 11.03.2021   

№ 08/235-56). 

СЛУХАЛИ: Інформацію Сагайдак Я.В. – заступника начальника управління – 

начальника відділу фінансового забезпечення розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів управління фінансового забезпечення та звітності 

секретаріату Київської міської ради щодо проєкту розпорядження Київського 

міського голови «Про вирішення фінансових питань» (щодо суми 34 710,00 грн, 

лист управління фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської 

міської ради від 11.03.2021 № 08/235-56). 
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ВИРІШИЛИ: Погодити проєкт розпорядження Київського міського голови «Про 

вирішення фінансових питань» (щодо суми 34 710,00 грн, лист управління 

фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради від 

11.03.2021 № 08/235-56). 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 15, «проти» – 0,  «утримались» – 0,  «не голосували» – 6. 

Рішення прийнято. 
 

 

4. Про розгляд звіту про роботу Департаменту фінансів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у 2020 

році (лист від 04.02.2021 № 054-7-22/297). 

СЛУХАЛИ: Інформацію Репіка В.М. – директора Департаменту фінансів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) про роботу Департаменту фінансів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) у 2020 році (лист 

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 04.02.2021 № 054-7-22/297). 

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома звіт про роботу Департаменту фінансів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) у 2020 році (лист Департаменту фінансів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.02.2021 

№ 054-7-22/297). 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 16,  «проти» – 0,  «утримались» – 1,  «не голосували» – 4. 

Рішення прийнято. 
 

 

5. Про розгляд звіту про діяльність Департаменту економіки та інвестицій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) у 2020 році (лист від 10.02.2021 № 050/03-804). 

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома звіт про діяльність Департаменту економіки та 

інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) у 2020 році (лист Департаменту економіки та інвестицій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 10.02.2021 № 050/03-804). 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 15,  «проти» – 0,  «утримались» – 0,  «не голосували» – 6. 

Рішення прийнято. 

 

 

6. Про розгляд звіту про результати діяльності Департаменту внутрішнього 

фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) за 2020 рік (лист від 29.01.2021 

№ 070-5-18/188). 

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома звіт про діяльність Департаменту внутрішнього 

фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) у 2020 році (лист Департаменту 
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внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.01.2021 № 070-5-

18/188). 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 17,  «проти» – 0,  «утримались» – 0,  «не голосували» – 4. 

Рішення прийнято. 

 

 

8. Про розгляд звіту за 2020 рік про виконання та використання коштів по 

Програмі вирішення депутатами Київської міської ради соціально-

економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень 

виборців на 2016-2020 роки (лист управління фінансового забезпечення та 

звітності секретаріату Київської міської ради від 19.02.2021 № 08/235-38 вих). 

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома звіт за 2020 рік про виконання та використання 

коштів по Програмі вирішення депутатами Київської міської ради соціально-

економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців 

на 2016-2020 роки (лист управління фінансового забезпечення та звітності 

секретаріату Київської міської ради від 19.02.2021  № 08/235-38 вих). 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 16,  «проти» – 0,  «утримались» – 0, «не голосували» – 5. 

Рішення прийнято.  

 

10. Про результати виконання протокольного доручення № 1 пленарного 

засідання  І сесії Київської міської ради ІХ скликання від 24.12.2020 щодо 

питання опрацювання адресного переліку паркувальних майданчиків та 

підготовки відповідного проєкту рішення «Про внесення змін до таблиці    

№ 1 до додатка № 5 до рішення Київської міської ради від 23.06.2011                    

№ 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві». 

ВИСТУПИЛА: Пашинна Л.В. з пропозицією зняти з розгляду питання, у зв’язку 

зі створенням робочої групи щодо опрацювання адресного переліку 

паркувальних майданчиків та підготовки відповідного проєкту рішення «Про 

внесення змін до таблиці № 1 до додатка № 5 до рішення Київської міської ради 

від 23.06.201 № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у 

м.Києві» під час формування порядку денного засідання постійної комісії. 

В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Іщенко М.В., Пашинна Л.В. 

ВИРІШИЛИ: Зняти з розгляду питання про результати виконання протокольного 

доручення № 1 пленарного засідання  І сесії Київської міської ради ІХ скликання 

від 24.12.2020 щодо питання опрацювання адресного переліку паркувальних 

майданчиків та підготовки відповідного проєкту рішення «Про внесення змін до 

таблиці   № 1 до додатка № 5 до рішення Київської міської ради від 23.06.2011                   

№  242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві», у зв’язку 

зі створенням робочої групи під час формування порядку денного засідання 

постійної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ:« за» – 17,  «проти» – 0, « утримались» – 0,  «не голосували» – 4. 

Рішення  прийнято. 
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11. Про розгляд рекомендацій постійної комісії Київської міської ради з питань 

транспорту, зв’язку та реклами до  проєкту рішення Київської міської ради 

«Про внесення змін до таблиці № 1 до додатка 5 до рішення Київської 

міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення 

місцевих податків і зборів у м. Києві» (доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 15.01.2021 № 08/231-430/ПР). 

СЛУХАЛИ: Інформацію Білоцерковця Д.О. щодо рекомендацій постійної комісії 

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

рішення Київської міської ради «Про внесення змін до таблиці № 1 до додатка 5 

до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві». 

В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Порайко А.М., Слончак В.В., Галайчук І.В.- 

депутат Київської міської ради, Білоцерковець Д.О. 

ВИРІШИЛИ: Повторно підтримати проєкт рішення Київської міської ради «Про 

внесення змін до таблиці № 1 до додатка 5 до рішення Київської міської ради від 

23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у 

м. Києві» (доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 15.01.2021 № 08/231-430/ПР) із рекомендаціями постійної комісії 

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

засідання № 2/2 від 03.02.2021). 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 17, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 4. 

Рішення прийнято. 

 

 

12. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про створення дитячо-

юнацької спортивної школи «Поділ» (доручення заступника міського голови 

– секретаря Київської міської ради від 27.01.2021 № 08/231-530/ПР). 

СЛУХАЛИ: Інформацію Мондриївського В.М. щодо проєкту рішення Київської 

міської ради «Про створення дитячо-юнацької спортивної школи «Поділ». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення Київської міської ради «Про створення 

дитячо-юнацької спортивної школи «Поділ» (доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 27.01.2021 № 08/231-530/ПР). 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 17, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 4. 

Рішення прийнято. 

 

 

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

додатка до рішення Київської міської ради від 19 липня 2018 року                     

№ 1346/5410 «Про участь комунального підприємства «Київміськсвітло» у 

проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» 

(доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради 

від 25.02.2021 № 08/231-824/ПР). 
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СЛУХАЛИ: Інформацію Репіка В.М. – директора Департаменту фінансів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) щодо проєкту рішення Київської міської ради «Про внесення змін 

до додатка до рішення Київської міської ради від 19 липня 2018 року № 1346/5410 

«Про участь комунального підприємства «Київміськсвітло» у проекті «Програма 

розвитку муніципальної інфраструктури України». 

В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Пашинна Л.В., Репік В.М. – директор 

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення Київської міської ради «Про внесення 

змін до додатка до рішення Київської міської ради від 19 липня 2018 року               

№ 1346/5410 «Про участь комунального підприємства «Київміськсвітло» у 

проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» 

(доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

25.02.2021 № 08/231-824/ПР) з рекомендаціями Департаменту транспортної 

інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), які викладені у листі від 15.03.2021 № 053-3642. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 18, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 3. 

Рішення прийнято. 

 

 

14. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про затвердження 

звітів за 2020 рік про результати проведення моніторингу виконання Плану 

заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 

2025 року та з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку міста 

Києва до 2025 року та Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії 

розвитку міста Києва до 2025 року (доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 26.02.2021 № 08/231-828/ПР). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення Київської міської ради «Про 

затвердження звітів за 2020 рік про результати проведення моніторингу 

виконання Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку міста 

Києва до 2025 року та з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку 

міста Києва до 2025 року та Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації 

Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 26.02.2021 № 08/231-828/ПР). 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 17, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 3. 

Рішення прийнято. 

 

 

15. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про зміну типу та 

найменування загальноосвітнього навчального закладу І ступеня «Школа-

дитячий садок «Перлина» Подільського району м. Києва» (доручення 
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заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

02.03.2021 № 08/231-843/ПР). 

В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Пашинна Л.В., Фіданян О.Г. – директор  

Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення Київської міської ради «Про зміну типу 

та найменування загальноосвітнього навчального закладу І ступеня «Школа-

дитячий садок «Перлина» Подільського району м. Києва» (доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради від 02.03.2021                                                                             

№ 08/231-843/ПР). 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 16, «проти» – 0, «утримались» – 0,  «не голосували» – 5. 

Рішення прийнято. 

 

 

16. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про зміну типу та 

найменування загальноосвітнього навчального закладу І ступеня «Школа-

дитячий садок «Плай» Подільського району м. Києва» (доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

02.03.2021 № 08/231-844/ПР). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення Київської міської ради «Про зміну типу 

та найменування загальноосвітнього навчального закладу І ступеня «Школа-

дитячий садок «Плай» Подільського району м. Києва» (доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради від 02.03.2021 № 08/231-

844/ПР). 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 17, «проти» – 0, «утримались» – 0,  «не голосували» – 4. 

Рішення прийнято. 

 

 

17. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про зміну типу та 

найменування загальноосвітнього навчального закладу І ступеня «Школа-

дитячий садок «Паросток» Подільського району м. Києва» (доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

02.03.2021 № 08/231-845/ПР). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення Київської міської ради «Про зміну типу 

та найменування загальноосвітнього навчального закладу І ступеня «Школа-

дитячий садок «Паросток» Подільського району м. Києва» (доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 02.03.2021                  

№ 08/231-845/ПР). 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 17, «проти» – 0, «утримались» – 0,  «не голосували» – 4. 

Рішення прийнято. 
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18. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради  «Про затвердження 

переліку природоохоронних заходів у  місті Києві, що  фінансуватимуться 

з Київського міського фонду охорони навколишнього природного 

середовища у 2021 році» (доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської  міської ради від 02.03.2021 № 08/231- 847/ПР). 

СЛУХАЛИ: Інформацію Бахмата Ю.О. – заступника начальника Управління 

екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) щодо проєкту рішення Київської 

міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті 

Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони 

навколишнього природного середовища у 2021 році» (доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради від 02.03.2021 № 08/231- 

847/ПР). 

В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Іщенко М.В., Бахмат Ю.О. – заступник 

начальника Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Пашинна Л.В., 

Странніков А.М.,  Репік В.М. – директор Департаменту фінансів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

Андронов В.Є. 

ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати проєкт рішення Київської міської ради «Про 

затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що 

фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього 

природного середовища у 2021 році» (доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської  міської ради від 02.03.2021 № 08/231- 847/ПР). 

2. Надати протокольне доручення Управлінню екології та природних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) вжити заходів щодо внесення змін до «Комплексної міської 

цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки», в 

частині обстеження ґрунтів. 

ГОЛОСУВАЛИ:« за» – 14,  «проти» – 0, « утримались» – 5,  «не голосували» – 2. 

Рішення  прийнято. 

 

 

19. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про внесення змін 

до рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 462/6513 «Про 

затвердження міської цільової комплексної програми профілактики та 

протидії злочинності в місті Києві «Безпечна столиця» на 2019 - 2021 роки» 

(доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради 

від 02.03.2021 № 08/231-848/ПР). 

Питання знято з розгляду при формуванні порядку денного засідання. 

 

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

рішення Київської міської ради від 12 листопада 2019 року № 59/7632 «Про 

затвердження Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку 
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підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019 - 2022 роки» 

(доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради 

від 03.03.2021 № 08/231-890/ПР). 

СЛУХАЛИ: Інформацію Багана А.О. – заступника директора Департаменту 

промисловості та розвитку підприємництва – начальника управління 

промисловості, підприємництва та регуляторної політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо проєкту 

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

ради від 12 листопада 2019 року № 59/7632 «Про затвердження Комплексної 

міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та 

споживчого ринку на 2019 - 2022 роки» (доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 03.03.2021 № 08/231-890/ПР). 

В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Білоцерковець Д.О., Баган А.О. – заступник 

директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва – 

начальник управління промисловості, підприємництва та регуляторної політики 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), Шлапак А.В., Козак Т.М., Вітренко А.О., Репік В.М. – директор 

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації). 

ВИРІШИЛИ: Перенести розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про 

внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 листопада 2019 року            

№ 59/7632 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми сприяння 

розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019 - 2022 

роки» (доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради 

від 03.03.2021 № 08/231-890/ПР) на наступне засідання та заслухати звіт 

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо 

виконання «Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку 

підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019 - 2022 роки». 

ГОЛОСУВАЛИ:« за» – 17,  «проти» – 0, « утримались» – 0,  «не голосували» – 4. 

Рішення прийнято. 
 

 

21. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про дотримання 

фінансової дисципліни підприємствами комунальної власності 

територіальної громади м. Києва» (доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 23.12.2020 № 08/231-173/ПР) та 

рекомендації робочої групи. 

СЛУХАЛИ: Інформацію Козака Т.М. про результати засідання робочої групи 

щодо опрацювання проєкту рішення Київської міської ради «Про дотримання 

фінансової дисципліни підприємствами комунальної власності територіальної 

громади м. Києва» (доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 23.12.2020 № 08/231-173/ПР). 
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В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Странніков А.М., Козак Т.М., Пашинна Л.В., 

Вітренко А.О. 

ВИСТУПИЛА: Шлапак А.В. з пропозицією відхилити проєкт рішення Київської 

міської ради «Про дотримання фінансової дисципліни підприємствами 

комунальної власності територіальної громади м. Києва» (доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.12.2020 № 08/231-

173/ПР) та подати і зареєструвати новий проєкт рішення від постійної комісії 

Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. 

ВИСТУПИВ: Странніков А.М. з пропозицією перенести розгляд проєкту 

рішення Київської міської ради «Про дотримання фінансової дисципліни 

підприємствами комунальної власності територіальної громади м. Києва» 

(доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

23.12.2020 № 08/231-173/ПР). 

ВИРІШИЛИ: Відхилити проєкт рішення Київської міської ради «Про 

дотримання фінансової дисципліни підприємствами комунальної власності 

територіальної громади м. Києва» (доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 23.12.2020 № 08/231-173/ПР). 

ГОЛОСУВАЛИ:« за» – 4,  «проти» – 0, « утримались» – 13,  «не голосували» – 4. 

Рішення не прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Перенести розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про 

дотримання фінансової дисципліни підприємствами комунальної власності 

територіальної громади м. Києва» (доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 23.12.2020 № 08/231-173/ПР). 

ГОЛОСУВАЛИ:« за» – 17,  «проти» – 0, « утримались» – 0,  «не голосували» – 4. 

Рішення прийнято. 

 

 

22. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про встановлення 

заборони на участь громадян та суб’єктів господарювання  держави-

агресора Російської Федерації, суб’єктів господарювання, що знаходяться 

під прямим чи опосередкованим контролем громадян чи суб’єктів 

господарювання держави-агресора Російської Федерації, юридичних осіб, у 

статутних капіталах яких є частка держави-агресора Російської Федерації, 

або кінцевим бенефіціаром яких є держава-агресор Російська Федерація, в 

розробці, реалізації проектів міста Києва» (доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 15.02.21 № 08/231-769/ПР). 

СЛУХАЛИ: Інформацію Михайлової А.А. щодо проєкту рішення Київської 

міської ради «Про встановлення заборони на участь громадян та суб’єктів 

господарювання держави-агресора Російської Федерації, суб’єктів 

господарювання, що знаходяться під прямим чи опосередкованим контролем 

громадян чи суб’єктів господарювання держави-агресора Російської Федерації, 

юридичних осіб, у статутних капіталах яких є частка держави-агресора 

Російської Федерації, або кінцевим бенефіціаром яких є держава-агресор 
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Російська Федерація, в розробці, реалізації проектів міста Києва» (доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 15.02.21          

№ 08/231-769/ПР). 

ВИСТУПИВ: Білоцерковець Д.О. з пропозицією створити робочу групу для 

доопрацювання проєкту рішення Київської міської ради «Про встановлення 

заборони на участь громадян та суб’єктів господарювання  держави-агресора 

Російської Федерації, суб’єктів господарювання, що знаходяться під прямим чи 

опосередкованим контролем громадян чи суб’єктів господарювання держави-

агресора Російської Федерації, юридичних осіб, у статутних капіталах яких є 

частка держави-агресора Російської Федерації, або кінцевим бенефіціаром яких 

є держава-агресор Російська Федерація, в розробці, реалізації проектів міста 

Києва» (доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 15.02.21 № 08/231-769/ПР) за участю членів постійної комісії з питань 

бюджету та соціально-економічного розвитку та заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради Бондаренка В.В. (за його згодою). 

В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Ковалевська Л.О., Пашинна Л.В.,    

Костюшко О.П., Порайко А.М., Михайлова А.А. 

ВИРІШИЛИ: Створити робочу групу для доопрацювання проєкту рішення 

Київської міської ради «Про встановлення заборони на участь громадян та 

суб’єктів господарювання  держави-агресора Російської Федерації, суб’єктів 

господарювання, що знаходяться під прямим чи опосередкованим контролем 

громадян чи суб’єктів господарювання держави-агресора Російської Федерації, 

юридичних осіб, у статутних капіталах яких є частка держави-агресора 

Російської Федерації, або кінцевим бенефіціаром яких є держава-агресор 

Російська Федерація, в розробці, реалізації проектів міста Києва» (доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 15.02.21          

№ 08/231-769/ПР) за участю членів постійної комісії з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку, у складі: Білоцерковець Д.О.,           

Ковалевська Л.О., Костюшко О.П., Порайко А.М., Чорній Б.П., Михайлова А.А., 

Вітренко А.О., представника від Департаменту фінансів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради Бондаренка В.В. (за його 

згодою) та Михайлову А.А. обрати головою робочої групи. 

ГОЛОСУВАЛИ:« за» – 18,  «проти» – 0, « утримались» – 0,  «не голосували» – 3. 

Рішення прийнято. 

 

 

23. Про розгляд звернення депутата Київської міської ради Семенової К.І. від 

15.03.2021 № 08/279/9/236-100 щодо реалізації проєктів Громадського 

бюджету. 

СЛУХАЛИ: Інформацію Семенової К.І. – депутата Київської міської ради щодо 

реалізації проєктів Громадського бюджету. 

Семенова К.І. запропонувала надати два протокольних доручення, а саме: 

1. Доручити головним розпорядникам бюджетних коштів надати інформацію 

щодо планів реалізації проєктів переможців Громадського бюджету 2020 року. 
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2. Доручити головним розпорядникам бюджетних коштів при коригуванні 

бюджету м. Києва на 2021 рік передбачити виконання нереалізованих проєктів 

Громадського бюджету за рахунок перехідних коштів. 

ВИСТУПИВ: Репік В.М. . – директор Департаменту фінансів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з коментарем, 

що постійна комісія може рекомендувати головним розпорядникам бюджетних 

коштів включити до бюджетних запитів нереалізовані проєкти Громадського 

бюджету та причини не реалізації проєктів можуть бути різні. 

В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Семенова К.І., Репік В.М., Странніков А.М. 

ВИСТУПИВ: Странніков А.М. з пропозицією доручити головним 

розпорядникам бюджетних коштів проаналізувати нереалізовані проєкти 

Громадського бюджету, з’ясувати причини їх не реалізації та максимально їх 

включити у бюджетні запити під час коригування бюджету м. Києва на 2021 рік. 

В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Вітренко А.О., Репік В.М., Странніков А.М., 

Семенова К.І. 

ВИРІШИЛИ: Врахувати частково пропозиції, озвучені Странніковим А.М., 

Семеновою К.І., Репіком В.М. та доручити головним розпорядникам бюджетних 

коштів проаналізувати причини невиконання проєктів Громадського бюджету, 

надати обґрунтовані пропозиції та інформацію щодо календарних планів 

реалізації проєктів переможців Громадського бюджету на 2021 році до постійної 

комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного 

розвитку в семиденний термін. 

ГОЛОСУВАЛИ:« за» – 16, «проти» – 0, « утримались» – 0,  «не голосували» – 5. 

Рішення прийнято. 

 

 

ВИСТУПИЛА: Шлапак А.В. з інформацією щодо розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

03.03.2021 № 446 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, 

передбачених Департаменту охорони здоров’я  виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2021 рік». 

Голосування не проводилось. 

 

 

 

Голова комісії        А. Вітренко 

 

 

Секретар комісії        В. Андронов 
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