
 

 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

VIІІ СКЛИКАННЯ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

ТА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36  к. 1005                                                                                      тел.:(044)202-70-29 

 

П Р О Т О К О Л   № 10/70 

позачергового засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу    

 

 27.04.2018 р. 

     

Місце проведення: Київська міська рада, вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх, 

кулуари,  10-30 

 

Склад комісії: 11 депутатів Київської міської ради 

 

Присутні: 7 депутатів Київської міської ради, членів постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу:  
 

1. Бондаренко Володимир Дмитрович      – голова постійної комісії, головуючий 

2. Ноздря Вадим Ігорович          – перший заступник голови постійної 

комісії 

3. Дегтярьова Лариса Вікторівна         – заступник голови постійної комісії 

4. Тесленко Павло Петрович          – заступник голови постійної комісії 

5. Костюшко Олег Петрович          – секретар постійної комісії 

6. Гуманенко Валерій Леонідович        – член постійної комісії 

7. Грушко Віктор Валентинович        – член постійної комісії 

 

 

Відсутні:  4 депутати Київської міської ради, члени постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу:          

   

1. Кутняк Святослав Вікторович           – заступник голови постійної комісії 

2. Манойленко Наталія Вікторівна         – член постійної комісії 

3. Богатов Костянтин Володимирович  – член постійної комісії 

4. Онуфрійчук Вадим Михайлович          – член постійної комісії 

 

 



Запрошені:           

 

Заступник голови КМДА   

Пантелеєв П.О.; 

 

Перший заступник директора Департаменту комунальної власності м. Києва 

Шмуляр О.В.; 

 

Директор Департаменту житлово - комунальної інфраструктури   

Науменко Д.В.; 

 

Заступник директора Департаменту житлово - комунальної інфраструктури 

Пастухов І.А.; 

 

Начальник управління Департаменту житлово - комунальної інфраструктури 

Радченко В.М.; 

 

Представник ГО «Захист прав громади Голосієва» 

Лебідь В.В. 

 

 

 

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й :   

 

1. Інформація про проблемні питання щодо виконання Закону України від 

09.11.2017 №2189  «Про житлово-комунальні послуги». 

2. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про демонтаж та 

списання основного засобу, який належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва» доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 16.04.18 №08/231-1236/ПР. 

 

 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. щодо прийняття за основу порядку денного із 2 

питань засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-

комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу від 27.04.2018 

р. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти за основу порядок денний із 2 питань засідання 

постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального 

господарства та паливно-енергетичного комплексу від 27.04.2018 р. 

 

 ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-0, не голосували – 1.  

 

Рішення прийнято 
 

 



Питання, винесені на розгляд з голосу: 

 

СЛУХАЛИ: Науменка Д.В., директора Департаменту ЖКІ. 

3. Про пропозицію Науменка Д.В., директора Департаменту ЖКІ, щодо 

включення до проекту порядку денного питання «Про погодження структури 

граничного обсягу витрат за рахунок коштів статутного фонду підприємства КП 

«Київтеплоенерго». 

ВИРІШИЛИ: Включити до проекту порядку денного питання «Про погодження 

структури граничного обсягу витрат за рахунок коштів статутного фонду 

підприємства КП «Київтеплоенерго». 

 

 ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-0, не голосували – 1. 

 

Рішення прийнято 

 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д., голови постійної комісії. 

4. Про пропозицію Бондаренка В.Д., голови постійної комісії, щодо включення 

до проекту порядку денного питання «Про розгляд проекту листа-звернення до 

Київського міського голови за підсумками проведення громадських обговорень 

23.04.2018 р.». 

ВИРІШИЛИ: Включити до проекту порядку денного питання «Про розгляд 

проекту листа-звернення до Київського міського голови за підсумками 

проведення громадських обговорень 23.04.2018 р.». 

 

 ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-0, не голосували – 1. 

 

Рішення прийнято 
 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. щодо прийняття в цілому порядку денного із 4 

питань позачергового засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу від 

27.04.2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти в цілому порядок денний із 4 питань позачергового 

засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-

комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу від 27.04.2018 

р. 

 

 ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-0, не голосували – 1.  

 

Рішення прийнято 

 

 

 

Розгляд (обговорення) питань порядку денного: 



 

1. Інформація про проблемні питання щодо виконання Закону України від 

09.11.2017 №2189  «Про житлово-комунальні послуги». 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про перше питання порядку 

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Радченко В.М., Костюшко О.П., Дегтярьова Л.В., Пантелеєв 

П.О., Ноздря В.І., Гуманенко В.Л.  

 

ВИРІШИЛИ:  
1. схвалити текст звернення постійної комісії Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до 

Верховної Ради України та доручити голові постійної комісії Бондаренку В.Д. 

підписати відповідне звернення; 

2. запропонувати заступнику голови КМДА Пантелеєву П.О. підготувати та 

надати на розгляд Київської міської ради проект рішення Київської міської ради 

із зверненням до Верховної Ради України. 

 

 ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 0. 

 

Рішення прийнято 

 

 

2. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про демонтаж та списання 

основного засобу, який належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва» доручення заступника міського голови-секретаря Київської 

міської ради від 16.04.18 №08/231-1236/ПР. 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про друге питання порядку 

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Шмуляр О.В., Грушко В.В., Гуманенко В.Л., Тесленко П.П. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про демонтаж та списання 

основного засобу, який належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва» доручення заступника міського голови-секретаря Київської 

міської ради від 16.04.18 №08/231-1236/ПР. 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-0, не голосували – 1. 

 

Рішення прийнято 

 

 

3. Про погодження структури граничного обсягу витрат за рахунок коштів 



статутного фонду підприємства КП «Київтеплоенерго». 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про третє питання порядку 

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Пантелеєв П.О., Науменко Д.В., Гуманенко В.Л., Костюшко 

О.П., Ноздря В.І., Грушко В.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. погодити структуру граничного обсягу витрат за рахунок коштів статутного 

фонду підприємства КП «Київтеплоенерго». 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 0. 

 

Рішення прийнято 

 

 

4. Про розгляд проекту листа-звернення до Київського міського голови за 

підсумками проведення громадських обговорень 23.04.2018 р. 

      СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про четверте питання 

порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Грушко В.В., Науменко Д.В., Пантелеєв П.О.  

 

 ВИРІШИЛИ:  
1. запропонувати  заступнику голови КМДА Пантелеєву П.О. у термін до 10.05.18 

підготувати та надати на розгляд постійної комісії проект листа-звернення до 

Київського міського голови за підсумками проведення громадських обговорень 

23.04.2018 р. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 0. 

 

Рішення прийнято 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                          В. Бондаренко 

 

 

Секретар постійної комісії            О. Костюшко 

 


