
Питання, що пропонуються для внесення  

на пленарному засіданні 16.12.2021 як невідкладні. 

 

1) Про цільові внески територіальної громади міста Києва. (Від 

03.12.2021 № 08/231-4368/ПР). (Доп. Бондаренко В.В.). 

2) Про затвердження Міської цільової програми «Управління 

об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2022 — 

2024 роки». (Від 13.12.2021 № 08/231-4459/ПР). (Доп. Гудзь А.А.). 

3) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 27.05.2021 

року № 1241/1282 «Про затвердження Комплексної цільової програми 

підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної 

інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки». (Від 02.12.2021 № 08/231-

4329/ПР). (Доп. Науменко Д.В.). 

4) Про деякі обмежувальні заходи щодо участі в спортивних заходах, 

які проводяться на території держав Російської Федерації та/або Республіки 

Білорусь. (Від 03.12.2021 № 08/231-4367/ПР). (Доп. Васильчук В.В.). 

5) Про затвердження Комплексної міської цільової програми 

«Столична культура 2022-2024 роки». (Від 08.12.2021 № 08/231-4415/ПР). (Доп. 

Барінова Я.Д.). 

6) Про деякі питання пільгового проїзду окремих категорій осіб в місті 

Києві. (Від 30.11.2021 № 08/231-4320/ПР). (Доп. Світлий Р.В.). 

7) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 

2020 року № 25/25 «Про деякі питання комплексної підтримки суб’єктів 

господарювання міста Києва на час дії обмежувальних заходів». (Від 09.12.2021 

№ 08/231-4432/ПР). (Доп. Окопний О.Ю.). 

8) Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю 

«ЮНІКАРГО УКРАЇНА» в поновленні договорів оренди земельних ділянок для 

будівництва житлового будинку з паркінгом та для організації будівельних робіт 

на вул. Казимира Малевича, 44, 46 у Голосіївському районі м. Києва. (Від 

15.09.2021 № 08/231-3405/ПР). (Доп. Пинзеник О.О.). (Повторно). 

9) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 жовтня 

2018 року № 1741/5805 «Про деякі питання організації зарахування дітей до 

комунальних закладів дошкільної освіти міста Києва». (Від 13.12.2021 № 08/231-

4453/ПР). (Доп. Супрун О.С.). 

10) Про Кодекс етики депутата та депутатки Київської міської ради. (Від 

19.11.2021 № 08/231-4157/ПР). (Доп. Ємець Л.О.). 

11) Про затвердження Фінансової угоди. (Від 14.12.2021 № 08/231-

4466/ПР). (Доп. Репік В.М.). 

12) Про затвердження комплексної міської цільової програми «Молодь 

та спорт столиці» на 2022 - 2024 роки. (Від 06.12.2021 № 08/231-4375/ПР). (Доп. 

Хан Ю.М.). 

13) Про вирішення соціального питання добудови та передачі квартир 

інвесторам ЖК «Еврика», ЖК «Патріотика» та ЖК «Патріотика на озерах» згідно 
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Меморандуму від 07 квітня 2021 року. (Від 08.12.2021 № 08/231-4403/ПР). (Доп. 

Нестор В.Р.).  

14) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» земельної 

ділянки в постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених 

насаджень загального користування на просп. Броварському у Дніпровському 

районі міста Києва (685463961). (Від 08.12.2021 № 08/231-4413/ПР). (Доп. Пелих 

В.М.). 

15) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2020 

№ 8/8 «Про перелік та персональний склад постійних комісій Київської міської 

ради IX скликання». (Від 14.12.2021 № 08/231-4467/ПР). (Доп. Павлик В.А.). 

16) Про Уповноваженого Київської міської ради з прав ветеранів війни. 

(Від 14.12.2021 № 08/231-4465/ПР). (Доп. Кличко В.В.). 
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