
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Голові постійної комісії Київської 
міської ради з питань місцевого 
самоврядування, регіональних та 
міжнародних зв’язків 
Березнікову О.І. 
 

До відома: Заступнику міського голови – 
секретарю Київради  
Прокопіву В.В. 

 
ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 
щодо надання пропозиції для розгляду у другому читанні 
проекту рішення Київської міської ради «Про 
перейменування проспекту, бульварів, вулиць, провулків, 
уточнення назв та повернення історичної назви у місті 
Києві» від 05.12.2016 № 08/231-4799/ПР 
 

Шановний Олександре Івановичу! 
 

Відповідно до частини першої статті 36 Регламенту Київської міської 
ради відповідна профільна постійна комісія збирає та узагальнює всі зауваження, 
пропозиції і поправки депутатів Київради до проекту рішення Київради, що 
подаються протягом семи днів після прийняття за основу (в першому 
читанні) відповідного рішення на пленарному засіданні Київради. Пропозиції, 
зауваження, поправки до проекту рішення Київради подаються через секретаріат 
Київради профільній постійній комісії, до якої проект рішення було направлено 
на доопрацювання. Пропозиції, зауваження і поправки подаються в письмовій 
формі у вигляді порівняльної таблиці з обов'язковим обґрунтуванням 
необхідності їх врахування. 

Слід зазначити, що 12.10.2017 року на пленарному засіданні V сесії 
Київської міської ради VІІІ скликання, був прийнятий за основу проект 
рішення Київської міської ради «Про перейменування проспекту, 
бульварів, вулиць, провулків, уточнення назв та повернення історичної 
назви у місті Києві» від 05.12.2016 № 08/231-4799/ПР, що підтверджується 



результатами поіменного голосування на офіційному веб-сайті Київської міської 
ради (http://kmr.gov.ua/uk/result_golosuvanya).  

Виходячи з вищевикладеного, як депутат Київської міської ради, з метою 
врахування думки та інтересів мешканців Печерського району міста Києва, 
згідно з частиною першою статті 36 Регламенту Київської міської ради надаю 
Вам на розгляд, шановний Олександре Івановичу, пропозиції для врахування при 
розгляді у другому читанні проекту рішення Київської міської ради «Про 
перейменування проспекту, бульварів, вулиць, провулків, уточнення назв та 
повернення історичної назви у місті Києві» від 05.12.2016 № 08/231-4799/ПР. 

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.  

 
Додатки: 
1. Пропозиції для розгляду у другому читанні проекту рішення 

Київської міської ради «Про перейменування проспекту, бульварів, вулиць, 
провулків, уточнення назв та повернення історичної назви у місті Києві» від 
05.12.2016 № 08/231-4799/ПР у вигляді порівняльної таблиці на 3 арк 

2. Обґрунтування необхідності врахування пропозицій для розгляду у 
другому читанні проекту рішення Київської міської ради «Про перейменування 
проспекту, бульварів, вулиць, провулків, уточнення назв та повернення 
історичної назви у місті Києві» від 05.12.2016 № 08/231-4799/ПР на 2 арк. 

3. Результати поіменного голосування за основу питання порядку 
денного про перейменування проспекту, бульварів, вулиць, провулків, 
уточнення назв та повернення історичної назви у місті Києві. (Від 05.12.2016 № 
08/231-4799/ПР) на 2 арк. 

4. Результати поіменного голосування про перейменування проспекту, 
бульварів, вулиць, провулків, уточнення назв та повернення історичної назви у 
місті Києві в цілому з правками. (Від 05.12.2016 № 08/231-4799/ПР) на 2 арк. 

 
 
З повагою         Алла Шлапак 

 
 
 
 
 
 
Виконавець: 
Слюсарев Іван Олександрович 
Тел.: 063-888-11-80 

http://kmr.gov.ua/uk/result_golosuvanya

