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Київському міському голові – 
Голові Київської міської 
державної адміністрації

В.В.КЛИЧКУ

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Шановний Віталію Володимировичу! 

Раніше у засобах масової інформації неодноразово повідомлялось про 
те, що Генеральний план міста Києва планується ухвалити у 2021 році. 

 8 вересня Київська міська державна адміністрація повідомила, що 
новий генеральний план, який має діяти до 2040 року, перебуває на 
завершальному етапі підготовки.

Однак нещодавно (після того, як стало очевидно, що документ, швидше 
за все, не збираються приймати у розумні стислі строки) у ЗМІ з’явилась 
інформація про те, що Київський міський голова розповів про таке: «Зараз 
генеральний план буде винесений на громадське обговорення. І після 
обговорення, я сподіваюся, в наступному році генеральний план ми зможемо 
ухвалити, де повинна бути врахована обов’язково історична частина, зелені 
зони, транспортна інфраструктура, багато-багато напрямків, в яких місто 
Київ повинне розвиватися» (https://www.radiosvoboda.org/a/news-klychko-
henplan-kyieva/31538388.html). 

Генеральний план міста Києва є вкрай важливим документом, який 
суттєво впливає на розвиток міста, а тому має бути прийнятий якнайшвидше. 
Прийняття цього документу мало відбутися ще у 2020 році, оскільки чинний 
Генеральний план міста розрахований саме на період до 2020 року.
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При цьому набули чинності законодавчі зміни, які зобов’язують з 
наступного року органи місцевого самоврядування розробляти Генеральні 
плани з урахуванням того, що дані документи повинні бути інтегровані до 
Державного земельного кадастру. Проте Генеральний план, який винесено на 
громадське обговорення, за наявною інформацією, не відповідає цим 
критеріям, а тому міський голова, ймовірно, знову буде вимушений 
перенести розгляд питання про затвердження Генерального плану.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 16, 17, 19 Закону України 
«Про статус народного депутата України», прошу Вас надати мені 
інформацію з таких питань:

1) протягом якого строку буде затверджено вже розроблений проект 
Генерального плану міста Києва; яким є граничний термін затвердження вже 
розробленого проекту Генерального плану міста Києва;

2) на якій стадії погодження (затвердження), станом на момент надання 
відповіді на це депутатське звернення, перебуває вже розроблений проект 
Генерального плану міста Києва;

3) повідомити перелік посадових осіб, на яких покладено виконання 
функцій щодо забезпечення в подальшому проходження (розгляд, 
погодження, доопрацювання, обговорення, підготовка для затвердження 
тощо) вже розробленого проекту Генерального плану міста Києва;

4) чи передано замовнику від розробника Генерального плану міста 
Києва відповідний проект Генерального плану міста Києва;

5) чи повертав на доопрацювання замовник Генерального плану міста 
Києва розробнику відповідний проект Генерального плану міста Києва (при 
цьому прошу також зазначити про те, з яких підстав було здійснено 
повернення на доопрацювання). 

Про результати розгляду цього депутатського звернення прошу 
повідомити у строк, встановлений Законом України «Про статус народного 
депутата України».

З повагою,
народний депутат України                                                               А.П.Бурміч
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