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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 
щодо надання пропозицій до проекту рішення Київської 
міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» 
 

Шановний Андрію Миколайовичу! 
 

Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад», частини першої статті 20 Регламенту Київської міської 
ради надаю Вам на розгляд депутатське звернення.  

На пленарному засіданні Київської міської ради від 04.12.2018 року було 
прийнято до розгляду проект рішення Київської міської ради «Про бюджет міста 
Києва на 2019 рік». Депутатам Київської міської ради, постійним комісіям 
Київської міської ради, депутатським фракціям та членам територіальної 
громади міста Києва письмово та в електронному вигляді подати свої пропозиції 
до проекту рішення «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» до 09.00 7 грудня 2018 
року у постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку. 

У зв’язку з цим, надаю свої пропозиції до текстової частини проекту 
рішення, а саме: доповнити в ч. 18 проекту рішення Київської міської ради «Про 
бюджет міста Києва на 2019 рік» новим п. 9 «30 відсотків суми надходжень 
орендної плати від надання в оренду майна (приміщень) лікувально-
профілактичних закладів комунальної власності міста Києва (крім комунальних 
некомерційних підприємств), включених до мережі Департаменту охорони 
здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), перераховується на окремий рахунок Департаменту охорони 
здоров'я виконавчого органу Київської міської ради «Київської міської 
державної адміністрації» та використовується на невідкладні ремонти 
приміщень (обладнання) закладів охорони здоров'я за погодженням з постійною 



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

Пункти 9-11 ч. 18 проекту рішення Київської міської ради «Про бюджет 
міста Києва на 2019 рік» вважати пунктами 10-12. 

Ураховуючи вищезазначене, керуючись статтями 2, 13 Закону України 
«Про статус депутатів місцевих рад», прошу Вас, шановний Андрію 
Миколайовичу, врахувати вищезазначені пропозиції до проекту рішення 
Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік». 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу повідомити 
мене за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 у термін передбачений 
частиною другою статті 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 
та частиною другою статті 20 Регламенту Київської міської ради. 
 

 
З повагою         Алла Шлапак 

 


