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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про затвердження міського плану заходів з виконання 
у 2011 році Загальнодержавної програми “Національний

план дій щодо реалізації Конвенції ООН 
про права дитини” на період до 2016 року

Розпорядження № 1190 від 7 липня 2011 року

Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 22 Закону Укра�
їни “Про місцеві державні адміністрації” та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
13.04.2011 № 330�р “Про затвердження плану заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної про�
грами “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року,
з метою створення умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей, в межах функцій
місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити міський план заходів з виконання у 2011
році Загальнодержавної програми “Національний план дій
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на пері$
од до 2016 року (далі — міський план заходів), що додаєть$
ся.

2. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
районним в місті Києві державним адміністраціям — вико$
навцям міського плану заходів:

2.1. Забезпечити виконання міського плану заходів.
2.2. До 31 січня 2012 року інформувати голову Київської

міської державної адміністрації про результати виконання
міського плану заходів.

3. Заступнику голови Київської міської державної адмі$
ністрації відповідно до розподілу обов’язків забезпечити ви$
світлення в засобах масової інформації змісту цього розпо$
рядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас$
ти на заступника голови Київської міської державної адмі$
ністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Про впровадження пілотного проекту по реорганізації
акушерсько&гінекологічної служби міста Києва

Розпорядження № 1193 від 7 липня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження Кабінету Мініс�
трів України від 01.03.2001 № 69�р “Про схвалення Концепції щодо внесення змін до Законів України “Про
місцеве самоврядування в Україні” та “Про місцеві державні адміністрації” наказу Міністерства охорони
здоров’я України від 23.02.2000 № 33 “Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я”
та з метою створення ефективної системи нагляду і надання акушерсько�гінекологічної медичної допомо�
ги жінкам в єдиному медичному просторі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити План заходів щодо впровадження пілот$
ного проекту по реорганізації акушерсько$гінекологічної
служби міста Києва (далі — План заходів), що додається.

2. Визначити Солом’янський район міста Києва, як ос$
новний район для впровадження пілотного проекту по ре$
організації акушерсько$гінекологічної служби в місті Києві
(далі — Пілотний проект).

3. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Солом’янській районній в місті Києві держав$
ній адміністрації:

3.1. Забезпечити впровадження з липня 2011 року Пі$
лотного проекту на базі Київського міського пологового бу$

динку № 5 у Солом’янському районі міста Києва відповід$
но до Плану заходів.

3.2. До 01.01.2012 року подати звіт про результати ре$
алізації Пілотного проекту до виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Заступнику голови Київської міської державної адмі$
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення
щодо висвітлення у засобах масової інформації змісту цьо$
го розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас$
ти на заступників голови Київської міської державної адмі$
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про втрату чинності розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 29.04.2011 № 661

Розпорядження № 1171 від 7 липня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування”, Закону України “Про регулювання місто�
будівної діяльності”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен$
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь$
кої державної адміністрації) від 29.04.2011 № 661 “Про вста$
новлення тимчасового збірно$розбірного об’єкта Колеса ог$
ляду на території парку “Хрещатий парк” як нереалізоване.

2. Заступникові голови Київської міської державної адмі$
ністрації згідно з розподілом функціональних обов’язків

прийняти рішення щодо забезпечення висвітлення змісту
цього розпорядження в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас$
ти на заступника голови Київської міської державної адміні$
страції Кучука М. І.

Голова О. Попов

Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
“Світло Волі” Рідної Української Національної Віри 

у Дарницькому районі м. Києва
Розпорядження № 1189 від 7 липня 2011 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши за�
яву громадян від 02.10.2010 і протокол загальних зборів засновників релігійної громади “Світло Волі” Рід�
ної Української Національної Віри у Дарницькому районі м. Києва від 25.09.2010, в межах функцій місце�
вого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати Статут релігійної громади “Світло Во$
лі” Рідної Української Національної Віри у Дарницькому райо$
ні м. Києва, що додається.

2. Заступникові голови Київської міської державної адмі$

ністрації, відповідно до розподілу обов’язків, прийняти рі$
шення щодо висвітлення у засобах масової інформації зміс$
ту цього розпорядження.

Голова О. Попов

Про організацію роботи з громадського обговорення
проекту Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

Розпорядження № 1180 від 7 липня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про стимулювання розвитку регіонів”, Указу Президента України від
25.05.2001 № 341/2001 “Про Концепцію державної регіональної політики”, рішення Київської міської ра�
ди від 18.06.2009 № 616/1672 “Про розробку Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року” та з метою за�
безпечення всебічного обговорення громадськістю міста Києва проекту Стратегії розвитку міста Києва до
2025 року:

1. Заступникам голови Київської міської державної адмі$
ністрації організувати роботу з проведення громадського
обговорення проекту Стратегії розвитку міста Києва до 2025
року за галузевими напрямками та у відповідних районах міс$
та Києва:

1.1. Перший заступник голови Київської міської держав$
ної адміністрації  Мазурчак О. В.:

1.1.1. Пріоритетний сектор — туризм,
1.1.2. Пріоритетний сектор — інженерна інфраструктура

і комунальні послуги,
1.1.3. Пріоритетний сектор — екологія та навколишнє се$

редовище,
1.1.4. Печерський район.
1.2. Заступник голови Київської міської державної адмі$

ністрації Крамаренко Р. М.:
1.2.1. Пріоритетний сектор — економічний розвиток, ін$

вестиції та бюджетна політика,
1.2.2. Пріоритетний сектор — транспорт та транспортна

інфраструктура,
1.2.3. Оболонський район, 
1.2.4. Дарницький район.
1.3. Заступник голови Київської міської державної адмі$

ністрації Пузанов О. Г.:
1.3.1. Пріоритетний сектор — система управління,
1.3.2. Подільський район,
1.3.3. Деснянський район.
1.4. Заступник голови Київської міської державної адмі$

ністрації Новохатько Л. М.:
1.4.1. Пріоритетний сектор — ринок праці та зайнятість,
1.4.2. Пріоритетний сектор — освіта,
1.4.3. Пріоритетний сектор — соціальний захист і безпека,
1.4.4. Пріоритетний сектор — охорона здоров’я,
1.4.5. Святошинський район.
1.5. Заступник голови Київської міської державної адмі$

ністрації Голубченко А. К.: 
1.5.1. Голосїївський район,
1.5.2. Солом’янський район.
1.6. Заступник голови Київської міської державної адмі$

ністрації Кучук М. І.:
1.6.1. Дніпровський район,
1.6.2. Шевченківський район
2. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) за
галузевими напрямками та районним в місті Києві держав$
ним адміністраціям:

2.1. Підготувати плани$графіки проведення громадських
обговорень проекту Стратегії розвитку міста Києва до 2025
року, погодити їх з Головним управлінням з питань внутріш$
ньої політики та зв’язків з громадськістю та подати на за$
твердження відповідним заступникам голови Київської місь$
кої державної адміністрації.

2.2. Надати копії затверджених планів$графіків до Голов$
ного управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з
громадськістю, управління преси та інформації, Головного
управління економіки та інвестицій.

2.3. Забезпечити проведення громадських обговорень
проекту Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року у тер$
міни:

2.3.1. структурні підрозділи виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) —
протягом липня;

2.3.2. районні в місті Києві державні адміністрації — про$
тягом серпня.

2.4. За результатами проведення громадських обгово$
рень забезпечити складання протоколів та подання їх разом
з узагальненими пропозиціями щодо внесення змін до про$
екту Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року до Голов$
ного управління економіки та інвестицій.

3. Головним управлінням та управлінням виконавчого ор$
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад$
міністрації), районним в місті Києві державним адміністра$
ціям при проведенні громадських обговорень залучати чле$
нів громадської ради при виконавчому органі Київської місь$
кої ради (Київській міській державній адміністрації) та від$
повідних громадських рад при районних в місті Києві дер$
жавних адміністраціях.

4. Головному управлінню житлового господарства, Го$
ловному управлінню транспорту та зв’язку, Головному управ$
лінню охорони здоров’я, районним в місті Києві державним
адміністраціям забезпечити:

4.1. організацію на підприємствах, установах, організа$
ціях комунальної форми власності, аптеках, біля кас метро$
політену інформаційних стендів зі скриньками для збору
пропозицій киян до проекту Стратегії розвитку міста Києва
до 2025 року відповідно до адресної програми розміщення
інформаційних стендів та скриньок, погодженої з управлін$
ням преси та інформації,

4.2. щотижневу виїмку листів киян з пропозиціями до
проекту Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року зі скри$
ньок, розташованих на відповідних територіях, та передачу
листів управлінню преси та інформації для подальшого опра$
цювання.

5. Визначити відповідальним за інформаційно$роз’ясню$
вальні заходи та організацію проведення громадських об$
говорень управління преси та інформації.

6. Заступнику голови Київської міської державної адмі$
ністрації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлен$
ня у засобах масової інформації змісту цього розпоряджен$
ня.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження зали$
шаю за собою.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 14.02.1997 № 178

Розпорядження № 1093 від 25 червня 2011 року

Відповідно до ст.14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву
старшого пресвітера релігійної громади Християн Євангельської Віри “Церква Глибокого Християнського
Життя” у Радянському районі м. Києва від 20.03.2011 та протокол загальних зборів членів зазначеної ре�
лігійної громади від 14.01.2011 № 14/01, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Внести зміни до розпорядження Київської міської дер$
жавної адміністрації від 14.02.1997 № 178 “Про реєстрацію
Статуту релігійної громади Християн Євангельської Віри
“Церква Глибокого Християнського Життя” у Радянському
районі м. Києва”:

У назві та у тексті розпорядження слова “у Радянському
районі м. Києва” замінити словами “у Шевченківському райо$
ні м. Києва”.

2. Зареєструвати зміни до Статуту релігійної громади
Християн Євангельської Віри “Церква Глибокого Християн$

ського Життя” у Радянському районі м. Києва, зареєстро$
ваного розпорядженням Київської міської державної адмі$
ністрації від 14.02.1997 № 178, виклавши його в новій ре$
дакції, що додається.

3. Заступникові голови Київської міської державної адмі$
ністрації відповідно до розподілу обов’язків прийняти рі$
шення щодо висвітлення у засобах масової інформації зміс$
ту цього розпорядження.

Голова О. Попов
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Ïîäîëàºìî 
áåçãðàìîòí³ñòü ðàçîì
Ñüîãîäí³ â óñüîìó ñâ³ò³ â³äçíà÷àþòü 
Ì³æíàðîäíèé äåíü ãðàìîòíîñò³

Â³äïîâ³äíî äî äàíèõ Ñòàòèñ-
òè÷íîãî ³íñòèòóòó ÞÍÅÑÊÎ, â
ñâ³ò³ íàë³÷óºòüñÿ 793 ì³ëüéîíè
áåçãðàìîòíèõ äîðîñëèõ, â îñíîâ-
íîìó — ä³â÷àò ³ æ³íîê. 67 ì³ëü-
éîí³â ä³òåé øê³ëüíîãî â³êó íå
îõîïëåíî íàâ³òü ïî÷àòêîâîþ îñ-
â³òîþ, 72 ì³ëüéîíè ï³äë³òê³â ó â³-
ö³, ùî â³äïîâ³äàº ïåðøîìó ñòóïå-
íþ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, òàêîæ íå
ìàþòü ìîæëèâîñò³ ðåàë³çóâàòè
ñâîº ïðàâî íà îñâ³òó.

Â îäèíàäöÿòè êðà¿íàõ ïîíàä 
50 % äîðîñëèõ áåçãðàìîòí³. Ñå-
ðåä íèõ — Áåí³í, Áóðê³íà-Ôàñî,
Ãàìá³ÿ, Ãâ³íåÿ, Ãà¿ò³, Ìàë³, Í³ãåð,
Ñåíåãàë, Ñüºððà-Ëåîíå, ×àä ³
Åô³îï³ÿ. Á³ëüøå ïîëîâèíè 
(51,8 %) áåçãðàìîòíèõ äîðîñëèõ
ñâ³òó ïðîæèâàº â Ï³âäåíí³é Àç³¿.
Äàë³ éäóòü êðà¿íè Àôðèêè íà ï³â-
äåíü â³ä Ñàõàðè (21,4 %), Ñõ³äíà
Àç³ÿ ³ êðà¿íè Òèõîîêåàíñüêîãî
ðåã³îíó (12,8 %), àðàáñüê³ êðà¿íè
(7,6 %), êðà¿íè Ëàòèíñüêî¿ Àìå-
ðèêè ³ Êàðèáñüêîãî áàñåéíó 
(4,6 %), Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè, ªâ-
ðîïè ³ Öåíòðàëüíî¿ Àç³¿ (2 %).

“Óñ³ ðàçîì ìè ïîâèíí³ ùå
åíåðã³éí³øå ï³äòðèìóâàòè ñïðàâó
ðîçïîâñþäæåííÿ ãðàìîòíîñò³. Öå
ìàº âèÿâëÿòèñÿ â ìîá³ë³çàö³¿ ðå-
ñóðñ³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ðîçøèðåí-
íÿ ïðîãðàì, ÿê³ äîâåëè ñâîþ
åôåêòèâí³ñòü. Ñüîãîäí³ ÿ íàïî-
ëåãëèâî çàêëèêàþ óðÿäè, ì³æíà-
ðîäí³ îðãàí³çàö³¿, ãðîìàäÿíñüêå
ñóñï³ëüñòâî ³ ïðèâàòíèé ñåêòîð
çðîáèòè ñïðàâó ðîçïîâñþäæåííÿ
ãðàìîòíîñò³ ñâî¿ì ïîë³òè÷íèì
ïð³îðèòåòîì. Öå íàäàñòü ìîæëè-
â³ñòü êîæí³é ëþäèí³ ðîçâèâàòè
ñâ³é ïîòåíö³àë ³ áðàòè àêòèâíó
ó÷àñòü â ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ ñòà-
ëèõ, ñïðàâåäëèâèõ ³ ìèðíèõ ñï³â-
òîâàðèñòâ”, — çàÿâèëà Ãåíåðàëü-

íèé äèðåêòîð ÞÍÅÑÊÎ ²ðèíà
Áîêîâà.

Êð³ì òîãî, ç 8 ïî 10 âåðåñíÿ â
Íüþ-Äåë³ (²íä³ÿ) â³äáóâàòèìåòü-
ñÿ ì³æíàðîäíà êîíôåðåíö³ÿ íà
òåìó “Ðîçïîâñþäæåííÿ ãðàìîò-
íîñò³ ñåðåä æ³íîê ç ìåòîþ óçãî-
äæåíîãî ³ ñòàëîãî ðîçâèòêó”.

Íà í³é ïðåäñòàâíèêè ì³æíà-
ðîäíèõ óñòàíîâ, ãðîìàäÿíñüêîãî
ñóñï³ëüñòâà ³ ïðèâàòíîãî ñåêòî-
ðó, à òàêîæ ôàõ³âö³ â ñôåð³ îñâ³-
òè äîðîñëèõ ïîä³ëÿòüñÿ ïðàêòè÷-
íèì äîñâ³äîì ³ ïðåäñòàâëÿòü ïðî-
åêòè ë³êâ³äàö³¿ áåçãðàìîòíîñò³, ÿê³
âæå äîâåëè ñâîþ åôåêòèâí³ñòü.
Òàêîæ ïåðåä â³äêðèòòÿì êîíôå-
ðåíö³¿ â³äáóäåòüñÿ âðó÷åííÿ ïðå-
ì³é ÞÍÅÑÊÎ çà ðîçïîâñþäæåí-
íÿ ãðàìîòíîñò³ — ³ìåí³ êîðîëÿ
Ñå÷æîíà ³ ³ìåí³ Êîíôóö³ÿ, ÿê³ ô³-
íàíñóþòüñÿ, â³äïîâ³äíî, óðÿäàìè
Ðåñïóáë³êè Êîðåÿ ³ Êèòàéñüêî¿
Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè. Îäíà ç äâîõ
ïðåì³é ÞÍÅÑÊÎ çà ðîçïîâñþ-
äæåííÿ ãðàìîòíîñò³ — ³ìåí³ êî-
ðîëÿ Ñå÷æîíà — áóäå âðó÷åíà
Íàö³îíàëüí³é ñëóæá³ ðîçïîâñþ-
äæåííÿ ãðàìîòíîñò³ Áóðóíä³ çà
óñï³øíå çàñòîñóâàííÿ íîâàòîð-
ñüêîãî ï³äõîäó, ùî äîçâîëÿº ïî-
ãîäæóâàòè îâîëîä³ííÿ áàçîâîþ
ãðàìîòí³ñòþ ç âèð³øåííÿì ïðîá-
ëåì ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ, îáãî-
âîðþâàòè ïðîáëåìè ìèðó é òîëå-
ðàíòíîñò³. Éîãî âïðîâàäæåííÿ
äàëî ðåàëüí³ ðåçóëüòàòè: ò³ëüêè çà
äâà ðîêè — 2010-2011 — öÿ ñëóæ-
áà âðó÷èëà ïîñâ³ä÷åííÿ á³ëüø
í³æ 50 òèñÿ÷àì ó÷àñíèê³â ¿¿ ïðî-
ãðàì, ÿê³ îâîëîä³ëè íàâè÷êàìè
÷èòàííÿ.

²íøà ïðåì³ÿ ÞÍÅÑÊÎ — ³ìå-
í³ êîðîëÿ Ñå÷æîíà — ïðèñóäæå-
íà Íàö³îíàëüíîìó ³íñòèòóòó ç îñ-
â³òè äîðîñëèõ Ìåêñèêè (INEA)
çà ïðîãðàìó ðîçïîâñþäæåííÿ
ãðàìîòíîñò³ íà äâîõ ìîâàõ. ̄ ¿ ââå-
äåííÿ äîïîìîãëî çíèçèòè ð³âåíü

áåçãðàìîòíîñò³ ñåðåä êîð³ííîãî
íàñåëåííÿ, îñîáëèâî, ñåðåä æ³-
íîê, ³ äîçâîëèëî ¿ì îâîëîä³òè
çíàííÿìè, ùî äàþòü ìîæëèâ³ñòü
â³äñòîþâàòè ñâî¿ ïðàâà.

Îäíà ç äâîõ ïðåì³é ÞÍÅÑÊÎ
³ìåí³ Êîíôóö³ÿ ïðèñóäæåíà ïðî-
ãðàì³ “Ê³ìíàòà äëÿ ÷èòàííÿ”
(ÑØÀ) çà ¿¿ åôåêòèâíèé âíåñîê
â ïðîñóâàííÿ ãåíäåðíî¿ ð³âíîñò³
³ ðîçïîâñþäæåííÿ ãðàìîòíîñò³ çà
äîïîìîãîþ ïóáë³êàö³é íà ìîâàõ
êîð³ííèõ íàðîä³â. Ïðîãðàìà ä³º
ìàéæå â 10 êðà¿íàõ: Áàíãëàäåø,
Êàìáîäæà, ²íä³ÿ, Íåïàë, Äåìî-
êðàòè÷íà Ðåñïóáë³êà Ëàîñ, Øðè-
Ëàíêà, Â’ºòíàì ³ Çàìá³ÿ... Ì³ñ-
öåâå íàñåëåííÿ áåðå ó÷àñòü ó ï³ä-
ãîòîâö³ ìàòåð³àë³â äëÿ ÷èòàííÿ
ð³äíîþ ìîâîþ ³ ìîâàìè ìåíøèí,
çì³ñò ÿêèõ âðàõîâóº ì³ñöåâèé
êóëüòóðíèé êîíòåêñò.

²íøî¿ ïðåì³¿ ÞÍÅÑÊÎ çà ðîç-
ïîâñþäæåííÿ ãðàìîòíîñò³ ³ìåí³
Êîíôóö³ÿ óäîñòîºíèé Collectif Al-
pha Ujuvi Äåìîêðàòè÷íî¿ Ðåñïóá-
ë³êè Êîíãî çà ïðîãðàìó ðîçïîâ-
ñþäæåííÿ ãðàìîòíîñò³. Ó ¿¿ îñíî-
â³ ëåæèòü íîâàòîðñüêà ìîäåëü,
ìåòà ÿêî¿ — ïîïåðåäæåííÿ àáî
ðîçðÿäêà íàïðóæåíîñò³ ó â³äíî-
ñèíàõ ì³æ ëþäüìè ³ îáùèíàìè.

Êîæåí ç ÷îòèðüîõ ïåðåìîæö³â
îòðèìàº âèíàãîðîäó â ñóì³ 20 òè-
ñÿ÷ äîëàð³â. Öåðåìîí³ÿ âðó÷åííÿ
òðàíñëþâàòèìåòüñÿ â ²íòåðíåò³.

Î÷³êóºòüñÿ, ùî äëÿ ó÷àñò³ â
êîíôåðåíö³¿ ïðèáóäóòü ïðåçèäåíò
²íä³¿ Ïðàò³áõà Äåâ³ Ñèíãõ Ïàò³ë
³ ì³í³ñòð îñâ³òè Í³ãåð³¿, Ðóêàóÿòó
Àõìåä Ðóôà¿ (íèí³øí³é ïðåçè-
äåíò Å-9), à òàêîæ ì³í³ñòðè îñâ³-
òè: Ïàêèñòàíó — Ïèð Ìàçõàð-
óëü-Àê, Íåïàëó — Ãàíãàëàë Òó-
ëàäõàð, ªãèïòó — Àõìåä Ãàìàëü
Åä-Ä³í Ìóññà, Øðè-Ëàíêè —
Áàíäóëà Ãóíàâàðäàíà, Áàíãëà-
äåø — Íóðóë ²ñëàì Íàõ³ä ³ Áó-
òàíà — Òõàêóð Ñèíãõ Ïîâäàéºë

²ðèíà ÊÎÍÄÐÀÒÞÊ
“Õðåùàòèê”

Для жителів с часно о с -
спільства здоб вати ідн
освіт та ож природно, я
і дихати. Майже з пелю-
шо дитин навчають чи-
тати, запис ють в різно-
манітні се ції і рт и, на-
ма аючись ма симально
розвин ти можливості ма-
лечі. Здається, що в сто-
ліття омп’ютерних техно-
ло ій і Інтернет просто
неможливо з стріти лю-
дин , я а б не вміла пи-
сати або читати. Проте,
за даними ЮНЕСКО, 793
мільйони дорослих світі
все ще без рамотні. Том
щоро з 5 по 8 вересня
в сьом світі відзначають
Міжнародний день ра-
мотності. Цьо о дня в
Нью-Делі (Індія) відб -
деться вр чення міжна-
родних премій ЮНЕСКО
за розповсюдження ра-
мотності імені Конф ція і
ороля Сечжона. Їх до-
стоєні прое ти Респ блі и
Б р нді, США, Ме си и і
Демо ратичної Респ блі и
Кон о.

До с лад Е-9 входять дев’ять раїн з числа найбільш населених.
Кіль ість без рамотних дорослих там с ладає більше двох третин, а
число дітей, що не відвід ють ш ол ,— більше половини від, власне,
за ально о числа без рамотних дорослих і дітей, що не відвід ють
ш ол в сьом світі. У їх спис : Бан ладеш, Бразилія, Є ипет, Індія,
Індонезія, Китай, Ме си а, Ні ерія і Па истан.

ДД ОО ВВ ІІ ДД КК АА   ““ ХХ РР ЕЕ ЩЩ АА ТТ ИИ КК АА ””

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
Тел.: 235-82-72, 234-12-55
repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   



РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Додаток 
до рішення Київської міської ради від 14липня 2011 року № 381/5768

ПОЛОЖЕННЯ 
про Президію Київської міської ради

Стаття 1. Загальні положення
1. Президія Київської міської ради утворена відповідно до стат�

ті 12 Закону України "Про столицю України � місто�герой Київ",
частини другої статті 18 Статуту територіальної громади міста
Києва, Регламенту Київської міської ради.

2. Президія Київради є дорадчим органом Київської міської ра�
ди, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з
питань, які передбачається внести на розгляд Київської міської
ради.

3. Президія Київради підзвітна Київській міській раді.
4. Президія Київради діє на підставі Конституції України, зако�

нів України, рішень Київради, цього Положення та інших норма�
тивно�правових актів.

5. До складу Президії Київради входять Київський міський го�
лова, заступник міського голови � секретар Київради, голови пос�
тійних комісій Київради, голови або уповноважені представники
депутатських груп та фракцій Київради.

6. Підставою для включення до складу Президії Київради го�
лів або уповноважених представників депутатських груп та фрак�
цій Київради є створення відповідно до вимог Регламенту Київ�
ради депутатської групи, фракції Київради.

7. У разі відсутності голови постійної комісії Київради за його
доручення у засіданнях Президії з правом ухвального голосу мо�
жуть брати участь заступник голови або секретар постійної комі�
сії.

Стаття 2. Повноваження Президії Київської міської ради
1. До повноважень Президії Київради належить:
1) розгляд пропозицій та формування проекту порядку ден�

ного пленарного засідання Київради;
2) надання рекомендацій суб'єкту подання щодо доопрацю�

вання відповідного проекту рішення Київради;
3) направлення проекту рішення Київради на економічну, юри�

дичну та іншу експертизу;
4) координація діяльності постійних та тимчасових комісій Ки�

ївради;
5) внесення Київському міському голові або заступнику місь�

кого голови�секретарю Київради пропозицій про створення ро�
бочих груп для підготовки та опрацювання проектів рішень Київ�
ради;

6) узгодження пропозицій щодо плану роботи Київради;
7) розгляд питань місцевого самоврядування, що становлять

важливе суспільне значення для територіальної громади міста
Києва;

8) розгляд питань щодо ефективності співпраці Київради та
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації), підзвітних та підконтрольних Київраді та її виконавчо�
му органу (Київській міській державній адміністрації) підприємств,
установ та організацій;

9) надання протокольних доручень постійним та тимчасовим
комісіям Київради, посадовим особам виконавчого органу Київ�
ради (Київської міської державної адміністрації) та посадовим осо�
бам підзвітних та підконтрольних Київраді та її виконавчому ор�
гану (Київській міській державній адміністрації) підприємств, ус�
танов та організацій;

10) здійснення контролю за виконанням рішень та протоколь�
них доручень Президії Київради.

Стаття 3. Організація роботи Президії Київської місь�
кої ради

1. Президія Київради здійснює свою роботу у формі засідань.
Засідання Президії Київради є правомочним, якщо в ньому бере

участь більше половини від загального складу Президії ради.
2. Засідання Президії Київради скликає і веде Київський місь�

кий голова або за його письмовим дорученням заступник місь�
кого голови � секретар Київради.

3. Члени Президії Київради повідомляються про час і місце за�
сідання Президії Київради секретаріатом Київради не пізніше ніж
за три дні до засідання, а у виняткових випадках, що потребують
термінового вирішення, � не пізніше ніж за один день до засідан�
ня Президії Київради із зазначенням часу, місця проведення за�
сідання та питань, які передбачається внести на розгляд Прези�
дії Київської міської ради.

4. Засідання Президії Київради, на якому розглядається та
формується порядок денний чергового пленарного засідання Ки�
ївради, проводиться не пізніше ніж за вісім днів до чергового пле�
нарного засідання Київради.

5. Депутати Київради мають право брати участь у засіданнях
Президії Київради з правом дорадчого голосу.

6. У засіданнях Президії Київради за посадою беруть участь
керуючий справами, начальник управління правового забезпечен�
ня секретаріату Київради, начальник управління організаційного
та документального забезпечення секретаріату Київради.

7. У засіданні Президії Київради можуть брати участь по од�
ній посадовій особі секретаріату Київради, що забезпечує робо�
ту відповідної постійної комісії Київради, а також по одній особі,
що забезпечує роботу депутатської групи чи фракції Київради.

8. На запрошення Київського міського голови, заступника місь�
кого голови�секретаря Київради у засіданнях Президії беруть
участь посадові особи виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) та посадові особи підзвітних та
підконтрольних Київраді та її виконавчому органу (Київській місь�
кій державній адміністрації) підприємств, установ та організацій.
Явка зазначених осіб на засідання Президії Київради є обов'яз�
ковою.

9. Київським міським головою або заступником міського го�
лови � секретарем Київради на засідання Президії Київради мо�
жуть запрошуватися також інші особи, присутність яких при роз�
гляді відповідних питань є необхідною.

10. Дозвіл на перебування на засіданні Президії Київради осо�
бам, які не є членами Президії та особами, передбаченими час�
тинами 5 � 9 цієї статті, надається Київським міським головою,
заступником міського голови � секретарем Київради, керуючим
справами.

11. Члени Президії Київради та особи, які беруть участь у її за�
сіданнях, забезпечуються управлінням організаційного та доку�
ментального забезпечення секретаріату Київради необхідними ма�
теріалами для розгляду питань на засіданні Президії Київради.

12. Засідання Президії Київради протоколюються.
Протокол засідання Президії Київради ведеться управлінням

організаційного та документального забезпечення секретаріату
Київради. У протоколі засідання Президії Київради зазначається:

1) список членів Президії Київради та осіб, присутніх на засі�
данні;

2) прізвище головуючого на засіданні;
3) перелік питань, винесених на розгляд Президії Київради;
4) внесені на голосування питання та пропозиції;
5) протокольні доручення, надані головуючим за результата�

ми розгляду питань порядку денного Президії Київради;
6) результати голосування та прийняті рішення.
Протокол засідання Президії Київради підписує головуючий

на засіданні.

Додаток до рішення Київської міської ради
від 14 липня 2011 року № 382/5769

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Це Положення визначає порядок формування, повноваження, функціональну спрямованість та порядок організації роботи постій�
них комісій Київської міської ради.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Статус постійних комісій Київської міської ра�

ди
1. Постійні комісії Київської міської ради є органами Київської

міської ради (далі за текстом — Київради), що обираються з числа
її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки пи�
тань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконан�
ням рішень ради та її виконавчого органу.

2. Постійні комісії Київради здійснюють свою діяльність, керу�
ючись Конституцією України і законами України, актами Президен�
та України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Київради, Стату�
том територіальної громади міста Києва, Регламентом Київради та
цим Положенням.

3. Постійні комісії Київради є підзвітними раді та відповідальни�
ми перед нею.

Стаття 2. Склад постійних комісій Київради
1. Постійні комісії Київради обираються Київрадою на термін її

повноважень у складі голови та членів комісії. Всі інші питання струк�
тури комісії вирішуються відповідною постійною комісією.

2. Перелік постійних комісій Київради затверджується рішенням
Київради.

3. До складу постійних комісій Київради не можуть бути обрані
Київський міський голова, заступник міського голови — секретар Ки�
ївради.

4. Загальний склад постійної комісії не може бути меншим п’я�
ти депутатів Київради.

5. Депутат може входити до складу лише однієї постійної комі�
сії Київради.

6. Депутати Київради працюють у постійних комісіях Київради
на громадських засадах.

7. За рішенням Київради голова постійної комісії Київради з пи�
тань бюджету та соціально�економічного розвитку може бути прий�
нятий на службу в орган місцевого самоврядування.

Стаття 3. Принципи роботи постійних комісій Київради
1. Постійні комісії Київради будують свою роботу на принципах:

верховенства права, законності, гласності, рівноправності, функ�
ціональності, плановості, обґрунтованості, колегіальності, вільного
обговорення при вирішенні питань.

Стаття 4. Повноваження постійних комісій Київради
1. Постійні комісії Київради за дорученням Київради, Київсько�

го міського голови, заступника міського голови — секретаря Київ�
ради або за власною ініціативою відповідно до функціональної спря�
мованості:

1) розробляють та вносять на розгляд Київради проекти відпо�
відних рішень;

2) попередньо розглядають та готують висновки, рекомендації
до проектів рішень Київради, що внесені на розгляд ради;

3) узагальнюють зауваження та пропозиції, що надійшли до про�
ектів рішень Київради;

4) попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонують�
ся для обрання, затвердження, призначення або погодження Київ�
радою, готують висновки з цих питань;

5) проводять збір та аналіз інформації;
6) вивчають громадську думку;
7) розглядають звернення громадян, підприємств, установ та ор�

ганізацій;
8) розглядають та узгоджують плани підприємств, установ та ор�

ганізацій, реалізація яких може викликати негативні екологічні, со�
ціальні, демографічні та інші наслідки, готують відповідні висновки
і вносять рекомендації до відповідних органів;

9) попередньо розглядають проекти програм соціально�еконо�
мічного розвитку та цільових програм з інших питань місцевого са�
моврядування, а також звіти про виконання відповідних програм;

10) попередньо розглядають проекти бюджету м. Києва та про�
екти про внесення змін та доповнень до бюджету м. Києва, а та�
кож звіти про виконання бюджету;

11) організовують експертизи інноваційних та інвестиційних про�
ектів для впровадження їх у м. Києві;

12) попередньо розглядають акти прокурорського реагування ор�
ганів прокуратури України, звернення правоохоронних та контро�
люючих органів на рішення Київради;

13) попередньо розглядають проекти рішень щодо землекорис�
тування та землевідведення, а також розпорядження обТєктами
права комунальної власності територіальної громади міста Києва,
які належать до функціональної спрямованості постійних комісій;

14) здійснюють контроль за виконанням доручень виборців;
15) здійснюють контроль за виконанням рішень Київради, ре�

комендацій, висновків та інших рішень постійних комісій;
16) вивчають діяльність та заслуховують звіти про роботу вико�

навчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації),
його структурних підрозділів, підзвітних та підконтрольних Київра�
ді та її виконавчому органу (Київській міській державній адміністра�
ції) підприємств, установ та організацій;

17) попередньо розглядають проекти положень про структурні
підрозділи виконавчого органу Київради (Київської міської держав�
ної адміністрації);
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Про Положення про Президію Київської міської ради
Рішення Київської міської ради № 381/5768 від 14 липня 2011 року

Відповідно до статті 12 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, частини другої стат�
ті 18 Статуту територіальної громади міста Києва, статей 11,14 Регламенту Київської міської ради Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про Президію Київської міської ра�
ди згідно з додатком.

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Київської
міської ради від 13.07.06 № 27/27 “Про затвердження Поло�
ження про Президію Київської міської ради V скликання”.

3. Це рішення набуває чинності з моменту його оприлюднен�
ня в газеті Київської міської ради “Хрещатик”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на за�
ступника міського голови — секретаря Київради.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

13. Рішення Президії Київради виносяться на розгляд пленар�
ного засідання Київради головуючим.

Стаття 4. Рішення Президії Київської міської ради
1. Рішення Президії Київради приймаються на її засіданнях

більшістю голосів від загального складу. Рішення Президії Київ�
ради мають рекомендаційний характер для Київської міської ра�
ди.

2. За результатами обговорення питань Київським міським
головою або заступником міського голови�секретарем Київради
надаються протокольні доручення.

3. Рішення, прийняті за результатами обговорення питань, що
становлять важливе суспільне значення для територіальної гро�
мади міста Києва, а також протокольні доручення оформляють�
ся окремим документом, який підписується Київським міським го�

ловою або заступником міського голови�секретарем Київради.
4. Рішення та протокольні доручення Президії Київради, що

стосуються постійних та тимчасових комісій Київради, посадових
осіб виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації), а також посадових осіб підзвітних та підконтроль�
них Київраді та її виконавчому органу (Київській міській держав�
ній адміністрації) підприємств, установ та організацій підлягають
розгляду у терміни, встановлені Президією Київради.

5. Узгоджений Президією проект порядку денного чергового
пленарного засідання сесії Київради підписує Київський міський
голова або заступник міського голови � секретар Київради.

Заст пни місь о о олови -
се ретар Київради Г. Гере а

Про Положення про постійні комісії 
Київської міської ради

Рішення Київської міської ради № 382/5769 від 14 липня 2011 року

Відповідно до частини тринадцятої статті 46, частини п’ятнадцятої статті 47 Закону України “Про місце�
ве самоврядування в Україні”, статті 16 Регламенту Київської міської ради, статті 18 Статуту територіаль�
ної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про постійні комісії Київської місь�
кої ради згідно з додатком.

2. Рішення Київради від 08.11.07 № 1158/3991 “Про затвер�
дження Положення про постійні комісії Київради V скликання”
вважати таким, що втратило чинність.

3. Це рішення набуває чинності з моменту його оприлюднен�

ня в газеті Київської міської ради “Хрещатик”.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на за�

ступника міського голови — секретаря Київради.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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18) попередньо розглядають проекти положень та статутів ко�
мунальних підприємств, установ та організацій, які належать до
функціональної спрямованості постійних комісій Київради;

19) виконують доручення Київради, Київського міського голови,
заступника міського голови — секретаря Київради з питань підго�
товки проектів рішень Київради та організаційної роботи, інформу�
ють Київраду, Київського міського голову, заступника міського го�
лови — секретаря Київради про хід їх виконання;

20) отримують від органів державної влади та місцевого само�
врядування, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали
і документи;

21) розглядають спільно з іншими постійними комісіями питан�
ня, які належать до відання кількох постійних комісій Київради;

22) створюють робочі групи з залученням експертів, фахівців та
інших осіб;

23) співпрацюють з міжнародними та регіональними органами
управління, районними у м. Києві радами (у разі їх утворення) та їх
виконавчими органами, районними в м. Києві державними адмі�
ністраціями, іншими органами державної влади та місцевого само�
врядування, підприємствами, установами та організаціями, обТєд�
наннями громадян;

24) періодично звітують перед Київрадою про свою роботу.
II. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ
ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Стаття 5. Перелік постійних комісій Київради та їх функ-

ціональна спрямованість
1. Постійні комісії Київради, перелік яких затверджений рішен�

ням Київради від 01.07.08 № 9/9 “Про перелік та склад постійних
комісій Київради”, здійснюють повноваження, визначені Законом
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламентом Ки�
ївради, цим Положенням та відповідно до функціональної спрямо�
ваності, яка визначена цією статтею.

2. Постійна комісія Київради з питань бюджету та соціально�еко�
номічного розвитку вивчає, попередньо розглядає, бере участь у
підготовці та готує проекти рішень Київради, надає висновки та ре�
комендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її вико�
навчого органу з питань:

1) бюджету міста Києва (включаючи питання доходів, видатків,
контролю за виконанням бюджету);

2) Програми соціально�економічного розвитку м. Києва та цільо�
вих програм з інших питань місцевого самоврядування;

3) встановлення місцевих податків та зборів;
4) затвердження ставок та встановлення пільг щодо земельно�

го податку;
5) функціонування цільових фондів;
6) місцевих позик, здійснення місцевих запозичень та управлін�

ня борговими зобов’язаннями;
7) інвестиційної діяльності на території міста Києва;
8) пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно�транс�

портної та соціальної інфраструктури міста Києва.
Постійна комісія Київради з питань бюджету та соціально�еко�

номічного розвитку здійснює попередній розгляд проектів рішень
Київради, реалізація яких призведе до зміни показників бюджету
міста.

3. Постійна комісія Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури вивчає, попередньо розглядає, бере
участь у підготовці та готує проекти рішень Київради, надає вис�
новки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ра�
ди, її виконавчого органу з питань:

1) володіння, користування та розпорядження землями терито�
ріальної громади міста (включаючи питання передачі земельних ді�
лянок у власність чи користування, приватизації земельних ділянок,
припинення права користування та вилучення земельних ділянок із
земель комунальної власності);

2) викупу земельних ділянок для суспільних потреб міста;
3) організації землеустрою;
4) здійснення контролю за використанням і охороною земель ко�

мунальної власності;
5) вирішення земельних спорів;
6) архітектурно�будівельної діяльності;
7) планування та забудови територій (включаючи питання під�

готовки та затвердження Генерального плану забудови міста Києва
та його приміської зони, проектів детального планування терито�
рій, схем планування територій);

8) розміщення рекламно�інформаційного обладнання (засобів
реклами) та елементів дизайну міського середовища.

4. Постійна комісія Київради з питань власності вивчає, попе�
редньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень
Київради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за ви�
конанням рішень ради, її виконавчого органу з питань:

1) володіння, користування та розпорядження об’єктами права
комунальної власності (включаючи питання приватизації, управлін�
ня, надання в оренду (суборенду), застави, страхування, концесії);

2) формування комунальної власності територіальної громади
міста Києва (включаючи питання зарахування до комунальної влас�
ності закінчених будівництвом (реконструкцією) об’єктів комуналь�
ного призначення);

3) захисту прав комунальної власності;
4) передачі об’єктів комунальної власності міста Києва під ре�

конструкцію;
5) створення, реорганізації та ліквідації комунальних підпри�

ємств, установ та організацій;
6) обліку та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого

майна.
5. Постійна комісія Київради з питань правопорядку, регламен�

ту та депутатської етики вивчає, попередньо розглядає, бере участь
у підготовці та готує проекти рішень Київради, надає висновки та
рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її ви�
конавчого органу з питань:

1) правопорядку, боротьби зі злочинністю та корупцією (вклю�
чаючи питання сприяння в роботі правоохоронних органів, судів, ор�
ганів юстиції);

2) додержання прав і свобод людини і громадянина;
3) діяльності Київської міської ради, Київського міського голови,

формування та діяльності постійних та тимчасових контрольних ко�
місій, депутатських груп, фракцій, депутатів ради, секретаріату ра�
ди (включаючи питання дотримання законодавства України в своїй
діяльності, дотримання норм депутатської етики, порушення стату�
су депутата Київради, реалізації депутатами Київради своїх повно�
важень);

4) діяльності виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) (включаючи питання співпраці Київради та ви�
конавчого органу Київради, визначення обсягу повноважень, ска�
сування актів виконавчого органу, які не відповідають вимогам за�
конодавства України);

5) діяльності адміністративної комісії при виконавчому органі ра�
ди;

6) діяльності комісії Київради з питань поновлення прав реабілі�
тованих;

7) правової освіти населення;
8) актів прокурорського реагування органів прокуратури Укра�

їни, звернення правоохоронних та контролюючих органів на рішен�
ня Київради, рішення та дії відповідних посадових осіб Київради.

6. Постійна комісія Київради з питань охорони здоров’я та соці�
ального захисту вивчає, попередньо розглядає, бере участь у під�
готовці та готує проекти рішень Київради, надає висновки та реко�
мендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її вико�
навчого органу з питань:

1) охорони здоров’я (включаючи питання діяльності закладів
охорони здоров’я, забезпечення населення медико�санітарною до�
помогою);

2) соціального захисту населення (включаючи питання діяльно�
сті закладів соціального захисту населення, соціального захисту ін�
валідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, у тому числі в питанні побутового об�
слуговування);

3) медичного страхування;
4) санітарно�епідемічного забезпечення населення;
5) материнства та дитинства (включаючи питання соціального

захисту дітей�сиріт і дітей, які залишилися без піклування бать�
ків, у школах�інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейно�
го типу, осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвит�
ку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах, надан�
ня громадянам пільг на утримання дітей у школах�інтернатах, а
також щодо оплати харчування дітей у школах (групах з подовже�
ним днем);

6) зайнятості населення та заходів щодо соціального захисту на�
селення від безробіття;

7) соціального захисту працівників галузі охорони здоров’я та со�
ціального захисту населення.

7. Постійна комісія Київради з питань екологічної політики ви�
вчає, попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує про�
екти рішень Київради, надає висновки та рекомендації, здійснює кон�
троль за виконанням рішень ради, її виконавчого органу з питань:

1) реалізації екологічних прав громадян;
2) місцевих екологічних програм;
3) вивчення стану навколишнього природного середовища;
4) організації територій та об’єктів природно�заповідного фон�

ду місцевого значення та інших територій, що підлягають особли�
вій охороні;

5) додержання природоохоронного законодавства, використан�
ня і охорони земель, природних ресурсів, відтворення лісів;

6) погодження дозволу на спеціальне використання природних
ресурсів загальнодержавного значення;

7) організації проведення екологічних експертиз;
8) організації озеленення, охорони зелених насаджень;
9) Київського міського фонду охорони навколишнього природ�

ного середовища (включаючи питання визначення заходів з охоро�
ни навколишнього природного середовища);

10) утримання та поводження з тваринами;
11) діяльності Київського зоологічного парку.
Постійна комісія Київради з питань екологічної політики здійс�

нює попередній розгляд проектів рішень Київради, реалізація яких
впливає на розвиток зеленої зони міста Києва та концепцію фор�
мування зелених насаджень в центральній частині міста.

8. Постійна комісія Київради з питань транспорту та зв’язку ви�
вчає, попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує про�
екти рішень Київради, надає висновки та рекомендації, здійснює
контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого органу з пи�
тань:

1) інфраструктури дорожньо�транспортного комплексу міста
(включаючи питання будівництва, реконструкції та утримання ме�
режі дорожньо�транспортного комплексу та інфраструктури авто�
мобільних шляхів сполучень, транспортних розв’язок, шляхопрово�
дів, мостів, об’єктів дорожнього сервісу);

2) функціонування міського транспорту загального користуван�
ня незалежно від форм власності (включаючи питання затверджен�
ня маршрутів і графіків руху);

3) телекомунікації та зв’язку;
4) інформаційних технологій та інформатизації.
9. Постійна комісія Київради з питань місцевого самоврядуван�

ня, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної політики
вивчає, попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує
проекти рішень Київради, надає висновки та рекомендації, здійс�
нює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого органу з
питань:

1) місцевого самоврядування та органів самоорганізації насе�
лення;

2) виборів, референдумів та інших форм безпосереднього во�
левиявлення громадян;

3) адміністративно�територіального устрою м. Києва;
4) організації управління районами в м. Києві;
5) розвитку громадянського суспільства (включаючи питанням

діяльності об’єднань громадян);

6) об’єднання в асоціації та інші форми добровільних об’єднань
органів місцевого самоврядування;

7) Статуту територіальної громади міста Києва;
8) символіки територіальної громади та найменувань;
9) організації та проведення недержавних масових громадських

заходів політичного, релігійного, культурно�просвітницького, спор�
тивного та іншого характеру;

10) міжнародних та регіональних зв’язків;
11) діяльності комунальних засобів масової інформації;
12) висвітлення діяльності Київради (включаючи питання акре�

дитації на заходи Київради);
13) служби в органах місцевого самоврядування;
14) нагородження та заохочення Київради.
10. Постійна комісія Київради з питань житлово�комунального

господарства та паливно�енергетичного комплексу вивчає, попе�
редньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень
Київради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за ви�
конанням рішень ради, її виконавчого органу з питань:

1) житлово�комунального господарства (включаючи питання
управління об’єктами житлово�комунального господарства, рефор�
мування та якості забезпечення населення житлово�комунальними
послугами);

2) паливно�енергетичного комплексу;
3) житлового забезпечення (включаючи питання реалізації жит�

лових прав мешканців гуртожитків, обліку громадян, які потребу�
ють поліпшення житлових умов, реконструкції об’єктів житлового
фонду);

4) благоустрою;
5) організації та діяльності житлово�будівельних, гаражних ко�

оперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
6) поводження з побутовими відходами;
7) надзвичайних ситуацій у місті;
8) діяльності комунальної аварійно�рятувальної служби.
11. Постійна комісія Київради з питань промисловості, іннова�

ційної та регуляторної політики вивчає, попередньо розглядає, бе�
ре участь у підготовці та готує проекти рішень Київради, надає вис�
новки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ра�
ди, її виконавчого органу з питань:

1) промисловості;
2) науково�технічних програм та інноваційних проектів;
3) технопарків та зон сприятливого інноваційного мікроклімату

в м. Києві;
4) регуляторної політики у сфері господарської діяльності.
Постійна комісія Київради з питань промисловості, інноваційної

та регуляторної політики здійснює підготовку експертного виснов�
ку щодо регуляторного впливу проекту рішення Київради.

12. Постійна комісія Київради з питань торгівлі, підприємниц�
тва, громадського харчування та послуг вивчає, попередньо роз�
глядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень Київради,
надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням
рішень ради, її виконавчого органу з питань:

1) торгівлі (включаючи питання визначення правил торгівлі на
ринках, створення та діяльності закладів торгівлі);

2) громадського харчування та побутового обслуговування на�
селення;

3) розвитку підприємництва;
4) гарантування прав і законних інтересів суб’єктів підприєм�

ницької діяльності;
5) захисту прав споживачів;
6) тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на території

м. Києва;
7) організації надання ритуальних послуг (включаючи питання

створення та експлуатації об’єктів, призначених для поховання, ут�
римання і збереження місць поховань).

13. Постійна комісія з питань культури та туризму вивчає, попе�
редньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень
Київради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за ви�
конанням рішень ради, її виконавчого органу з питань:

1) культурно�просвітницької діяльності (включаючи питання ви�
давничої справи та розповсюдження книжкової продукції, бібліо�
течної справи, кінематографії та кінопоказів, народних художніх про�
мислів, відпочинку та розваг, парків та галерей);

2) мистецької діяльності (включаючи питання професійних твор�
чих спілок та аматорів, театрів, шкіл естетичного виховання, мистець�
ких навчальних закладів, концертно�гастрольної діяльності тощо);

3) організації культурно�масових заходів та свят у м. Києві;
4) міжнародних та міжнаціональних культурних зв’язків, діяль�

ності національних культурних товариств;
5) охорони історико�культурної спадщини (включаючи питання

збереження та використання історичних споруд, музейної, архівної
справи, діяльності заповідників, повернення культурних цінностей);

6) благодійної діяльності;
7) туризму, курортно�рекреаційної діяльності;
8) функціонування мережі туристичних послуг та готельного гос�

подарства.
14. Постійна комісія Київради з питань сім’ї, молоді та спорту

вивчає, попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує про�
екти рішень Київради, надає висновки та рекомендації, здійснює кон�
троль за виконанням рішень ради, її виконавчого органу з питань:

1) сім’ї (включаючи питання соціальної підтримки багатодітних
сімей, допомоги сім’ям, які опинились у складних життєвих обста�
винах, запобігання насильству в сім’ї, протидії торгівлі людьми);

2) дозвілля молоді;
3) демографічної політики;
4) молодіжної політики;
5) фізичної культури;
6) спорту та спортивної діяльності (включаючи питання забез�

печення діяльності закладів фізичної культури і спорту);
7) підготовки та проведення у місті Києві фінальної частини чем�

піонату Європи 2012 року з футболу;
8) організації оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і мо�

лоді, збереження та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

9) соціального захисту дітей�сиріт та дітей, позбавлених бать�
ківського піклування, запобігання дитячій бездоглядності; 

10) розвитку клубів за місцем проживання. 
15. Постійна комісія Київради з питань освіти та науки вивчає,

попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти
рішень Київради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль
за виконанням рішень ради, її виконавчого органу з питань:

1) діяльності закладів освіти та науки;
2) діяльності позашкільних навчальних закладів;
3) організації відпочинку дітей, оздоровлення та санаторно�ку�

рортного лікування;
4) розвитку освіти у місті Києві;
5) науково�освітніх інновацій та моніторингу освіти;
6) науки, науково�технічної діяльності, інноваційної діяльності,

розвитку високих технологій;
7) інтелектуальної власності;
8) соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, сту�

дентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закла�
дів та установ освіти і науки м. Києва.

III. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 6. Планування роботи постійних комісій Київради
1. Комісії здійснюють свою роботу постійно, на плановій осно�

ві, відповідно до затверджених ними планів роботи, а також рі�
шень і доручень Київради, Київського міського голови, заступни�
ка міського голови — секретаря Київради. Плани роботи постій�
них комісій Київради відповідають головним напрямкам діяльно�
сті ради та її органів і визначають організаційні форми вирішення
поставлених завдань та містять перелік основних заходів та їх ви�
конавців.

2. Плани роботи комісій можуть змінюватися у разі включення
до них позапланових питань за дорученням Київради, Київського
міського голови, заступника міського голови — секретаря Київра�
ди, за пропозицією членів постійних комісій Київради.

Стаття 7. Форми роботи постійних комісій Київради
1. Основними формами роботи постійних комісій Київради є за�

сідання та слухання у комісіях.
2. Засідання постійних комісій проводяться відкрито й гласно,

крім випадків, коли за рішенням постійної комісії Київради прово�
дяться закриті засідання.

3. Постійні комісії Київради можуть організовувати круглі столи,
конференції та інші заходи, проведення яких не суперечить зако�
нодавству України.

Стаття 8. Скликання засідань постійних комісій Київради
1. Чергові засідання постійних комісій Київради скликаються

головою комісії в міру необхідності, але не рідше одного разу на
місяць, і відбуваються у дні, визначені постійними комісіями Київ�
ради. Постійні комісії Київради можуть встановити інший день та
час своїх засідань, про що завчасно повідомляються всі члени ко�
місій.

2. Позачергові засідання постійних комісій Київради скликають�
ся на вимогу не менше однієї третини членів комісії головою комі�
сії, а у випадку його відмови заступником голови постійної комісії
Київради, секретарем або одним із депутатів — членів комісії, які є
ініціаторами позачергового засідання постійної комісії Київради. Да�
та та час проведення позачергового засідання визначаються ініці�
аторами його скликання.

3. Про час, місце проведення та питання, які передбачається
внести на розгляд комісії, завчасно повідомляються всі члени по�
стійної комісії Київради.

4. Засідання постійної комісії Київради є правомочним, якщо в
ньому бере участь не менше половини від загального складу комі�
сії.

5. Постійні комісії Київради зобов’язані завчасно, але не пізніше
як за день до засідання, в письмовій формі повідомити керівниц�
тво органів державної влади та місцевого самоврядування, підпри�
ємств, установ, організацій, присутність представників яких на за�
сіданні визнана необхідною, про час і місце засідання та питання,
що планується до розгляду. У повідомленні запрошеним на засі�
дання постійної комісії Київради також зазначається, які документи
та матеріали необхідно надати комісії.

6. Участь у роботі комісії посадових осіб виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації), а також підзвіт�
них та підконтрольних Київраді та її виконавчому органу (Київській
міській державній адміністрації) підприємств, установ та організа�
цій та надання ними відповідних документів та матеріалів, що сто�
суються питання, з якого їх запрошено на засідання комісії, є обо�
в’язковою.

Стаття 9. Порядок проведення засідань постійних 
комісій Київради

1. У засіданні постійних комісій беруть участь депутати — члени
комісій, інші депутати Київради (з правом дорадчого голосу) та за�
прошені на засідання комісії особи.

2. На початку засідання постійної комісії Київради затверджує�
ться порядок денний. Питання до порядку денного засідання комі�
сії включаються за дорученням Київради, Київського міського голо�
ви, заступника міського голови — секретаря Київради, за пропози�
цією голови комісії, його заступника, секретаря та членів комісії.

3. Після затвердження порядку денного засідання комісія відво�
дить час на розгляд питань, визначає їх черговість, встановлює за�
гальний час засідання постійної комісії Київради.

4. З питання порядку денного засідання постійної комісії Київ�
ради суб’єктом ініціативи внесення питання до порядку денного
або членами комісії за дорученням голови комісії чи його заступни�
ків готується проект рішення постійної комісії Київради, а в необ�
хідних випадках — проект рішення Київради.

5. Члени постійної комісії Київради забезпечуються необхідни�
ми матеріалами з питань, які розглядаються на засіданні комісії.

6. Розгляд питання, включеного до порядку денного на засідан�
ні постійної комісії Київради, розпочинається із оголошення голову�
ючим на засіданні назви цього питання, складу запрошених осіб на
засідання, прізвищ доповідача та співдоповідача (співдоповідачів).



7. Після доповіді та співдоповідей члени постійної комісії Київ�
ради ставлять доповідачу та співдоповідачу запитання, отримують
на них відповіді, заслуховують запрошених осіб.

8. Головуючий на засіданні постійної комісії Київради забезпе�
чує порядок під час засідання і створює рівні можливості членам
комісії в обговоренні питань та внесенні пропозицій. Головуючий
на засіданні комісії надає слово членам комісії в порядку підняття
рук. Головуючий немає права переривати виступи членів комісії,
окрім тих випадків, коли промовець виступає не з обговорюваного
питання, допускає образливі вислови на адресу інших депутатів,
учасників засідання комісії або перевищує відведений для виступу
час.

9. В обговоренні питання порядку денного засідання постійної
комісії Київради беруть участь члени комісії, депутати Київради, а
також, з дозволу головуючого, особи, запрошені на засідання ко�
місії. Обговорення питання порядку денного засідання постійної ко�
місії Київради припиняється, якщо за це проголосувало більше по�
ловини присутніх членів комісії.

Стаття 10. Рекомендації, висновки та інші рішення по-
стійних комісій Київради

1. За результатами розгляду питань порядку денного комісія го�
тує і ухвалює рекомендації, висновки та інші рішення, які приймаю�
ться більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються
головою комісії, а в разі його відсутності або неможливості вико�
нання ним своїх обов’язків — заступником голови або секретарем
постійної комісії.

2. Перед голосуванням щодо прийняття рекомендацій, виснов�
ків та інших рішень постійної комісії головуючий узагальнює резуль�
тати обговорення, оголошує всі пропозиції, внесені депутатами, які
ставляться на голосування в порядку їх надходження. У разі вне�
сення відповідних пропозицій рекомендації, висновки та інші рі�
шення постійних комісій Київради приймаються спочатку за осно�
ву, а після голосування всіх пропозицій членів комісій — в цілому.

3. За результатами розгляду питання порядку денного постійна
комісія може:

1) ухвалити висновок;
2) ухвалити рекомендацію;
3) взяти інформацію до відома;
4) створити робочу групу;
5) надати відповідні доручення голові комісії та членам комісії;
6) прийняти інше рішення на виконання повноважень, визначе�

них цим Положенням.
4. Рекомендації, висновки та інші рішення постійних комісій Ки�

ївради підлягають розгляду органами державної влади та місцево�
го самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, їх
посадовими особами. Про результати розгляду рекомендацій, вис�
новків та інших рішень постійних комісій Київради, а також вжиті за�
ходи органи державної влади та місцевого самоврядування, підпри�
ємства, установи, організації, їх посадові особи повідомляють по�
стійній комісії у встановлений законодавством термін.

Стаття 11. Оформлення протоколів засідань постійних
комісій Київради

1. Засідання постійних комісій Київради протоколюються.
2. У протоколі засідання постійної комісії Київради зазначаєть�

ся:
1) номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;
2) прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, при�

сутніх на засіданні, список запрошених та присутніх на засіданні;
3) порядок денний засідання;
4) розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а та�

кож запрошених осіб, які виступили під час обговорення;
5) назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії

Київради та поширених серед членів комісії;
6) результати голосувань з питань порядку денного;
7) прийняті рекомендації, висновки та інші рішення постійних ко�

місій Київради.
3. До протоколу додається окрема думка члена комісії, який не

погоджується з результатами голосування, якщо вона була викла�
дена в письмовій формі членом комісії.

4. Протоколи засідань постійних комісій Київради оформлюють�
ся протягом п’яти робочих днів з дня засідання постійної комісії та
підписуються головою відповідної комісії і секретарем.

5. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості
виконання ним своїх обов’язків протокол засідання комісії підписує�
ться заступником голови комісії. За відсутності секретаря постійної
комісії на засіданні комісії або неможливості виконання ним своїх
обов’язків протокол засідання комісії підписує заступник голови або
визначений комісією член комісії.

6. Протоколи спільних засідань підписуються у той же строк го�
ловами і секретарями відповідних комісій.

Стаття 12. Проведення слухань у постійних комісіях 
Київради

1. З метою обговорення проектів рішень Київради з важливих
суспільних питань, з’ясування ефективності реалізації прийнятих рі�
шень ради з питань, віднесених до предметів їх відання, отриман�
ня всебічної інформації щодо питань, які розглядаються комісією,
їх детального вивчення та обговорення, а також залучення громад�
ськості до участі у вирішенні питань місцевого значення постійні ко�
місії Київради можуть проводити слухання у комісіях.

2. Комісії приймають рішення про тему, день та час проведен�
ня слухань, як правило, не пізніше ніж за десять днів до їх прове�
дення. У рішенні комісії про проведення слухань визначаються осо�
би, відповідальні за організацію підготовки та проведення слухань,
доповідачі з питань, що розглядатимуться, та порядок їх висвітлен�
ня в засобах масової інформації.

3. Комісії повідомляють учасникам слухань про дату слухань,
місце їх проведення та питання, що вносяться на обговорення, не
пізніш як за п’ять днів до початку їх проведення.

4. Слухання в комісіях можуть проводитися на їх спільному за�
сіданні, якщо питання, що пропонується для слухання, стосується
функціональної спрямованості кількох постійних комісій.

5. Постійні комісії, у разі необхідності, запрошують на слухання

посадових осіб органів державної влади та місцевого самовряду�
вання, підприємств, установ, організацій.

6. На письмове запрошення комісії посадова особа органів дер�
жавної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій зобов’язана прибути на слухання та дати роз’яснення
щодо питань, які розглядаються комісією.

7. Під час проведення слухань кожен член постійної комісії Ки�
ївради має право ставити запитання доповідачам та одержувати на
них відповіді.

8. Пропозиції про проведення слухань з питань, які вже були
предметом обговорення на слуханнях у постійній комісії Київради,
можуть бути внесені не раніше ніж через півроку після проведення
попередніх слухань.

9. За результатами слухань постійна комісія Київради приймає
рекомендації.

Стаття 13. Спільні засідання постійних комісій Київради
1. Питання, що належать до відання кількох постійних комісій

Київради, можуть за їх ініціативою, а також за дорученням Київра�
ди, Київського міського голови, заступника міського голови — сек�
ретаря Київради розглядатися постійними комісіями спільно.

2. Спільні засідання веде один із голів постійних комісій Київра�
ди за їх взаємною згодою.

3. Рекомендації, висновки та інші рішення, прийняті на спільно�
му засіданні постійних комісій Київради, підписуються головами від�
повідних комісій та секретарями цих комісій.

Стаття 14. Робочі групи постійних комісій
1. Для забезпечення вивчення питання, що розглядається по�

стійною комісією, розробки проектів рішень Київради та пропози�
цій постійна комісія Київради може створювати зі свого складу ро�
бочу групу.

2. Робоча група може створюватися у складі не менше трьох чле�
нів постійної комісії. Члени постійної комісії Київради можуть вхо�
дити до складу кількох робочих груп.

3. До складу робочої групи включаються члени постійної комісії
Київради. У роботі робочої групи можуть брати участь інші депута�
ти Київради (за їх згодою), а також експерти, фахівці та інші особи.
Питання структури робочої групи визначаються робочою групою.

4. Робоча група організовує роботу відповідно до вимог статей
8�11 цього Положення.

5. За результатами своєї роботи робоча група вносить на роз�
гляд постійної комісії пропозиції, висновки та рекомендації, а також
відповідні проекти рішень.

Стаття 15. Голова, заступник голови та секретар 
постійної комісії Київради

1. Голова постійної комісії Київради:
1) формує проект порядку денного;
2) організовує роботу комісії;
3) проводить підготовку, скликає і веде засідання;
4) дає доручення членам комісії;
5) проводить розподіл функціональних обов’язків між членами

комісії;
6) представляє комісію у відносинах з іншими постійними комі�

сіями Київради, органами державної влади та місцевого самовря�
дування, підприємствами, установами, організаціями та їх посадо�
вими особами;

7) відповідає за складання плану роботи постійної комісії;
8) здійснює контроль за виконанням плану роботи постійної ко�

місії Київради, її рекомендацій, висновків та інших рішень, прийня�
тих на засіданнях комісії;

9) організовує роботу по реалізації висновків, рекомендацій, ви�
конанню рішень постійної комісії;

10) запрошує для участі в роботі постійної комісії Київради пред�
ставників органів державної влади та місцевого самоврядування, під�
приємств, установ, організацій;

11) веде особистий прийом громадян та юридичних осіб за гра�
фіком, затвердженим комісією;

12) доводить до відома членів постійної комісії Київради інфор�
мацію про офіційні документи, листи, інші повідомлення, що надійш�
ли до постійної комісії;

13) підписує від імені постійної комісії Київради проекти рішень
Київради та інші документи;

14) доповідає проекти рішень, розглянуті постійною комісією
Київради, на пленарному засіданні сесії Київради.

2. У разі відсутності голови постійної комісії Київради або немож�
ливості виконання ним своїх повноважень з інших причин за його
дорученням обов’язки голови постійної комісії виконує заступник го�
лови комісії або секретар постійної комісії Київради.

3. Постійна комісія може обрати двох заступників голови комі�
сії. У разі обрання двох заступників голови комісії у випадку відсут�
ності або неможливості виконання головою постійної комісії своїх
обов’язків повноваження голови комісії виконує визначений комі�
сією заступник голови комісії.

4. Заступник голови постійної комісії Київради:
1) складає план роботи з переліком питань на кожне засідання

комісії, готує питання для розгляду на засіданнях комісії, забезпе�
чує засідання необхідними матеріалами до порядку денного;

2) здійснює контроль за виконанням плану роботи постійної ко�
місії Київради, її рекомендацій, висновків та інших рішень, прийня�
тих на засіданнях комісії;

3) виконує за дорученням голови комісії окремі його повнова�
ження і виконує обовТязки голови у випадку його відсутності або
неможливості виконання ним своїх обов’язків;

4) вносить пропозиції щодо формування порядку денного.
5. Секретар постійної комісії Київради:
1) бере участь у складанні плану роботи з переліком питань на

кожне засідання комісії;
2) вносить пропозиції щодо формування порядку денного;
3) здійснює контроль за виконанням плану роботи постійної ко�

місії Київради, її рекомендацій, висновків та інших рішень, прийня�
тих на засіданнях комісії;

4) інформує членів постійної комісії Київради про виконання ре�
комендацій, висновків та інших рішень постійної комісії Київради;

5) оформляє проекти рішень, рекомендації, звернення постій�
ної комісії Київради, протоколи засідань комісії, інші документи ко�
місії, підписує разом з головою (заступником) протоколи засідань
постійної комісії Київради;

6) здійснює координацію роботи постійної комісії Київради з ін�
шими комісіями під час розгляду спільних питань;

7) підписує за дорученням і від імені постійної комісії Київради
проекти рішень та інші документи.

Стаття 16. Права та обов’язки членів постійної комісії
Київради

1. Члени постійної комісії Київради мають право:
1) вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях постійної ко�

місії Київради будь�якого питання, що належить до її відання, а також
брати участь в обговоренні висновків, рекомендацій, пропозицій, прий�
нятті та підготовці рішень. Пропозиція члена постійної комісії Київра�
ди на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні комісії;

2) викладати свою окрему думку щодо прийнятих рекоменда�
цій, висновків та інших рішень постійної комісії Київради, яка до�
дається до протоколу комісії.

2. Члени постійної комісії Київради зобов’язані:
1) бути присутніми на засіданнях постійної комісії Київради та

брати участь в її роботі;
2) виконувати відповідні доручення голови постійної комісії та по�

стійної комісії.
3. У випадку невиконання депутатом Київради своїх обов’язків

щодо роботи в постійній комісії Київради, визначених цим Поло�
женням, та відсутності його більше ніж на половині проведених ко�
місією протягом року засідань, голова комісії вносить на розгляд
сесії Київради питання про можливість подальшого перебування
депутата Київради у складі відповідної постійної комісії.

Стаття 17. Забезпечення роботи постійних комісій Київради
1. Роботу постійних комісій Київради забезпечує відповідний

відділ або управління секретаріату Київради. Постійні комісії Київ�
ради забезпечуються Київрадою достатніми приміщеннями, необ�
хідним транспортом, зв’язком, комп’ютерною та іншою оргтехні�
кою, канцелярським приладдям.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради Г. Гере а

Про Регламент Київської міської ради
Рішення Київської міської ради № 383/5770 від 14 липня 2011 року

Відповідно до статей 140, 141 Конституції України, пункту 1 частини першої статті 26, пунктів 13, 14
статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 17 Статуту територіальної грома-
ди міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Регламент Київської міської ради згідно з додат�
ком.

2. Регламент Київської міської ради, затверджений рішенням
Київради від 01.07.08 № 8/8, вважати таким, що втратив чинність.

3. Це рішення набуває чинності з дня його офіційного опри�
люднення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на за�
ступника міського голови — секретаря Київради.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 14 липня 2011 року № 383/5770

РЕГЛАМЕНТ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Регламент Київської міської ради встановлює порядок діяльності Київської міської ради (далі — Київрада), її посадових осіб, по�

стійних та тимчасових контрольних комісій, депутатських груп, фракцій Київради, депутатів Київради та виконавчого органу Київра�
ди (Київської міської державної адміністрації).

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Статус Київської міської ради
1. Київська міська рада — представницький орган місцевого са�

моврядування, що представляє територіальну громаду міста Ки�
єва та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноважен�
ня місцевого самоврядування, визначені Конституцією України,
Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про
столицю України — місто�герой Київ”, “Про статус депутатів міс�
цевих рад”, Статутом територіальної громади міста Києва, Євро�
пейською Хартією місцевого самоврядування та іншими норма�
тивно�правовими актами.

2. Київрада є юридичною особою, має власну печатку, рахун�
ки в банках, символіку, може від свого імені набувати майнових і
особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути позивачем
і відповідачем у судах та мати інші реквізити та повноваження.

3. Строк повноважень Київради визначається Конституцією
України та законами України.

Стаття 2. Основні принципи діяльності Київради
1. Діяльність Київради базується на принципах:
1) народовладдя;
2) законності;
3) гласності;
4) колегіальності;
5) поєднання місцевих і державних інтересів;
6) виборності;
7) правової, організаційної та матеріально�фінансової само�

стійності в межах повноважень, визначених законодавством Укра�
їни;

8) підзвітності і відповідальності перед територіальною грома�
дою міста Києва;

9) державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;
10) судового захисту прав місцевого самоврядування.
2. Сесії Київради проводяться гласно. У разі необхідності Ки�

їврада може прийняти рішення про проведення закритого пленар�
ного засідання.

3. Гласність у роботі Київради забезпечується шляхом відкри�
тості пленарних засідань Київради, засідань Президії, постійних
комісій, робочих груп з урахуванням обмежень, встановлених за�
коном, а також шляхом розповсюдження інформації про діяль�
ність Київради, її органів та посадових осіб, інформації про прий�
няті ними акти через засоби масової інформації, електронні Інтер�
нет�видання.

4. Відкритість пленарних засідань Київради забезпечується
шляхом прямої трансляції її засідань по телебаченню і радіо, роз�
міщення стенографічного звіту пленарних засідань Київради та її
рішень на офіційному веб�сайті Київради (www. kmr. gov. ua) та
публікації її рішень в газеті Київради “Хрещатик”.

5. Хід пленарних засідань Київради безпосередньо транслює�
ться через візуальне зображення і звукове відтворення у службо�
ві приміщення, що розташовуються у будинку Київради, для ак�
редитованих при Київраді представників засобів масової інфор�
мації та громадськості.

6. Акредитація представників засобів масової інформації при
Київраді, організація висвітлення діяльності Київради, її органів та
посадових осіб покладається на секретаріат Київради. Порядок
акредитації представників засобів масової інформації при Київра�
ді затверджується рішенням Київради. Акредитованим при Київ�
раді представникам засобів масової інформації надається спри�
яння у виконанні ними професійної діяльності, забезпечується
можливість ознайомитися з матеріалами, які поширюються серед
депутатів, за винятком випадків, передбачених законодавством
України.

7. У разі порушення акредитованим при Київраді представни�

ком засобу масової інформації законодавства в інформаційній
сфері, порядку висвітлення діяльності Київради, її органів та по�
садових осіб він може бути позбавлений акредитації в установле�
ному порядку.

8. Дозвіл на перебування в залі під час пленарного засідання
Київради особам, які не є депутатами Київради, або працівникам
секретаріату Київради надається Київським міським головою, за�
ступником міського голови — секретарем Київради або керуючим
справами Київради відповідно до встановленого порядку.

9. Без додаткового дозволу в кулуарах зали пленарного засі�
дання Київради мають право бути присутніми помічники�консуль�
танти депутатів Київради.

10. Робота Київради, її органів та секретаріату Київради здій�
снюється державною мовою.

Стаття 3. Затвердження Регламенту, внесення до 
нього змін та доповнень

1. Регламент Київради затверджується на пленарному засідан�
ні Київради більшістю голосів депутатів від загального складу Ки�
ївради.

2. Забезпечення дотримання Регламенту покладається на го�
ловуючого на пленарному засіданні Київради. Контроль за дотри�
манням Регламенту покладається на постійну комісію Київради,
до функціональної спрямованості якої відносяться питання Регла�
менту Київради.

3. Зміни та доповнення до Регламенту Київради вносяться на
розгляд Київради в порядку, передбаченому цим Регламентом. Рі�
шення Київради про внесення змін та доповнень до Регламенту
Київради приймається більшістю голосів депутатів від загального
складу Київради.

4. Регламент Київради діє до моменту затвердження нового Рег�
ламенту Київради.

Розділ II. ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Стаття 4. Набуття і строк повноважень депутата 

Київради
1. Депутат Київради набуває своїх повноважень в результаті об�

рання його до Київради відповідно до Закону України “Про вибо�
ри депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місце�
вих рад та сільських, селищних, міських голів”.

2. Повноваження депутата Київради починаються з дня від�
криття першої сесії Київради з моменту офіційного оголошення під�
сумків виборів Київською міською територіальною виборчою ко�
місією і закінчуються в день відкриття першої сесії Київради но�
вого скликання, крім передбачених законом випадків достроко�
вого припинення повноважень депутата Київради. Після набуття
депутатом Київради повноважень йому видається посвідчення і на�
грудний знак.

3. У разі, коли депутат Київради достроково припинив пов�
новаження або його повноваження достроково припинені на під�
ставах і в порядку, передбачених Конституцією та законами Укра�
їни, за рішенням Київської міської територіальної виборчої комі�
сії обраним депутатом визнається наступний за черговістю кан�
дидат у депутати у виборчому списку місцевої організації партії
(виборчого блоку місцевих організацій політичних партій). У та�
кому випадку повноваження новообраного депутата Київради по�
чинаються з моменту заслуховування, на черговому після обран�
ня депутата Київради пленарному засіданні Київради, відповід�
ного повідомлення Київської міської територіальної виборчої ко�
місії.

4. Якщо черговість для отримання депутатського мандата ви�
черпана, депутатський мандат залишається вакантним до прове�
дення чергових або позачергових виборів.

5. Спори щодо набуття та припинення повноважень депутата�
ми Київради вирішуються в судовому порядку.
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Стаття 5. Права та обов’язки депутатів Київради
1. Депутат Київради є повноважним і рівноправним членом Ки�

ївради — представницького органу місцевого самоврядування. Де�
путат Київради відповідно до Закону України “Про статус депута�
тів місцевих рад” наділяється всією повнотою прав, необхідних для
забезпечення його участі у діяльності Київради та її органів.

2. Депутат Київради користується правом ухвального голосу з
усіх питань, що розглядаються на засіданнях Київради та її орга�
нів, до складу яких він входить. Депутат Київради набуває права
ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.

3. Депутат Київради, який не входить до складу відповідного
органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчо�
го голосу. Депутат Київради має право брати участь з правом до�
радчого голосу в роботі районних у м. Києві рад та їх органів (у
разі їх утворення), виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації), загальних зборах громадян, засіданнях
органів самоорганізації населення, що проводяться в місті Києві.

4. Депутат Київради зобов’язаний:
1) дотримуватися Конституції та законів України, актів Прези�

дента України, Кабінету Міністрів України, Регламенту Київради та
інших нормативно�правових актів, що визначають порядок діяль�
ності Київради та її органів;

2) всебічно відстоювати інтереси членів територіальної грома�
ди міста Києва;

3) брати участь у роботі Київради, постійних комісій та інших
її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконан�
ню їх рішень;

4) виконувати рішення Київради, її органів, доручення Київ�
ського міського голови, заступника міського голови — секретаря
Київради з питань депутатської діяльності та інформувати їх про
виконання доручень;

5) підтримувати зв’язок з виборцями, територіальною грома�
дою міста Києва, органами місцевого самоврядування;

6) виконувати доручення виборців;
7) звітувати перед виборцями та інформувати виборців про

роботу Київради та її органів з питання виконання бюджету та Про�
грами соціально�економічного розвитку міста Києва; цільових про�
грам з інших питань місцевого самоврядування, рішень Київради
і доручень виборців;

8) брати участь у громадських слуханнях, загальних зборах;
9) вивчати громадську думку;
10) вивчати потреби територіальної громади, інформувати про

них Київраду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирі�
шенні;

11) вести прийом виборців, розглядати пропозиції, звернен�
ня, заяви і скарги членів територіальної громади міста Києва, вжи�
вати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення;

12) виконувати вимоги головуючого на пленарному засіданні
Київради;

13) дотримуватись норм депутатської етики;
14) не принижувати честь і гідність виборців, не закликати гро�

мадян до незаконних дій, не використовувати завідомо неправ�
диву інформацію, не висловлювати необґрунтованих звинувачень
на будь�чию адресу.

5. Депутат Київради має право:
1) обирати і бути обраним до органів Київради;
2) офіційно представляти виборців у Київраді та її органах, ор�

ганах державної влади та місцевого самоврядування, підприєм�
ствах, установах і організаціях незалежно від форми власності;

3) на невідкладний прийом посадовими особами місцевих ор�
ганів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, ке�
рівниками підприємств, установ та організацій незалежно від фор�
ми власності, розташованих на території міста Києва, з питань де�
путатської діяльності;

4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засі�
дань Київради та її органів, порядку розгляду обговорюваних пи�
тань та їх суті;

5) вносити на розгляд Київради та її органів пропозиції з пи�
тань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;

6) вносити на розгляд Київради та її органів проекти рішень з
питань, що належать до їх відання, пропозиції до них;

7) вносити на розгляд Київради питання, що стосуються пер�
сонального складу утворюваних Київрадою органів і кандидатур
посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджую�
ться Київрадою;

8) порушувати питання про недовіру Київському міському го�
лові, розпуск органів, утворених Київрадою, та звільнення поса�
дових осіб місцевого самоврядування та виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації);

9) брати участь у дебатах, ставити запитання доповідачам,
співдоповідачам, головуючому на засіданні;

10) вимагати повторного голосування у випадках виявлення по�
рушень правил голосування та помилок автоматизованої системи
при підрахунку голосів депутатів;

11) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів
голосування, надавати інформацію;

12) ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи
протоколах засідань Київради та її органів до моменту їх опублі�
кування;

13) оголошувати на засіданнях Київради та її органів тексти
звернень, запитів, запитань, заяв, пропозицій як власних, так і гро�
мадян та їх об’єднань;

14) передавати головуючому тексти свого невиголошеного ви�
ступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для вклю�
чення до протоколу засідання Київради або її органу, в якому він
бере участь;

15) порушувати в Київраді та її органах питання про необхід�
ність проведення перевірок діяльності розташованих на території
міста Києва підприємств, установ і організацій незалежно від фор�
ми власності, виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) та його структурних підрозділів, районних в
м. Києві державних адміністрацій, а також за дорученням Київра�
ди або її органів брати участь у контролі за виконанням рішень
Київради;

16) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень
керівниками підприємств, установ і організацій незалежно від фор�
ми власності та органів, діяльність яких перевірялася, а також ор�
ганів, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притяг�
нення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення. У
разі виникнення порушень законодавства України депутат Київра�

ди звертається з цього приводу до відповідних органів державної
влади;

17) вимагати усунення порушень законності;
18) об’єднуватися з іншими депутатами Київради в депутат�

ські групи, фракції, які утворюються відповідно до цього Регла�
менту;

19) доступу до комунальних засобів масової інформації з ме�
тою оприлюднення результатів власної депутатської діяльності та
інформування про роботу Київради в порядку, встановленому Ки�
їврадою;

20) невідкладно отримувати інформацію, що стосується діяль�
ності Київради, копії рішень Київради, протоколів, стенограм пле�
нарних засідань, оформлених належним чином, а у випадках тех�
нічної неможливості — протягом десяти днів;

21) безперешкодного проходу, проїзду та зупинки на терито�
рії підприємств, установ та організацій комунальної власності або
товариств (підприємств), у статутному капіталі яких територіаль�
на громада міста Києва володіє акціями (частками), якщо інше не
встановлено законодавством;

22) здійснювати інші права, передбачені законами України.
6. Порядок реалізації прав депутатів Київради визначається За�

коном України “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими зако�
нами України, які регулюють діяльність місцевих рад та їх органів,
а також цим Регламентом.

Стаття 6. Порядок формування депутатських груп,
фракцій Київради

1. Депутати Київради можуть добровільно об’єднуватися у де�
путатські групи, фракції Київради.

2. Депутатські фракції Київради формуються (об’єднуються)
депутатами Київради на партійній основі. До складу депутатської
фракції Київради можуть входити також позапартійні депутати Ки�
ївради, які підтримують політичну спрямованість фракції.

3. Депутатські групи Київради формуються (об’єднуються) по�
зафракційними депутатами на основі спільних поглядів з питань
соціально�економічного розвитку міста Києва, спільності проб�
лем, які вони вирішують, або за іншими ознаками з чисельністю
не менше п’яти депутатів.

4. Депутатські групи, фракції реєструються в секретаріаті Ки�
ївради в порядку, встановленому цим Регламентом.

5. Зареєстровані депутатські групи та депутатські фракції ма�
ють рівні права.

6. Членство депутата Київради в депутатській групі, фракції Ки�
ївради не звільняє його від персональної відповідальності за здійс�
нення своїх депутатських повноважень.

7. Депутатські групи, фракції Київради не можуть формувати�
ся для захисту приватних, комерційних, професійних чи релігій�
них інтересів.

8. Депутат Київради не може входити до складу більш як од�
нієї зареєстрованої депутатської групи, фракції Київради.

9. Реорганізація та формування депутатських груп, фракцій Ки�
ївради може проводитися протягом усього строку повноважень Ки�
ївради.

10. Депутатська група, фракція реєструється секретаріатом
Київради за поданням голови або уповноваженого представника
депутатської групи, фракції, до якого додається підписане депу�
татами цієї групи, фракції письмове повідомлення про сформу�
вання депутатської групи, фракції із зазначенням її назви, персо�
нального складу та депутатів, які уповноважені представляти гру�
пу, фракцію.

11. Інформація про формування депутатської групи, фракції Ки�
ївради оголошується головуючим на пленарному засіданні Київ�
ради.

12. Про зміни в складі депутатської групи, фракції Київради го�
лова або уповноважений представник депутатської групи, фрак�
ції повідомляє секретаріату Київради. Інформація про зміни у скла�
ді депутатської групи, фракції оголошується головуючим на пле�
нарному засіданні Київради та реєструється в секретаріаті Київ�
ради.

13. Про входження, вихід зі складу зареєстрованої депутат�
ської групи, фракції депутат Київради повідомляє письмово голо�
вуючого на пленарному засіданні. Письмове повідомлення депу�
тата Київради про входження до складу тієї чи іншої депутатської
групи, фракції погоджується з головою або уповноваженим пред�
ставником цієї депутатської групи, фракції. Повідомлення про ви�
ключення із складу депутатської групи, фракції робить головуючий
на пленарному засіданні за поданням голови або уповноважено�
го представника депутатської групи, фракції.

14. Діяльність депутатської групи, фракції припиняється:
1) у разі вибуття окремих депутатів Київради із складу депу�

татської групи, внаслідок чого її чисельність стає меншою ніж вста�
новлено цим Регламентом;

2) у разі прийняття депутатами Київради, які входять до її скла�
ду, рішення про розпуск депутатської групи, фракції;

3) після закінчення строку повноважень Київради.
15. Депутат Київради, який не входить складу депутатської гру�

пи, фракції, є позафракційним.
Стаття 7. Права депутатських груп, фракцій Київради
1. Повноваження депутатських груп, фракцій Київради є похід�

ними від повноважень депутата Київради, передбачених Законом
України “Про статус депутатів місцевих рад”.

2. Депутатські групи, фракції Київради мають право:
1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових

комісіях Київради;
2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких

обирає, призначає (звільняє) та затверджує Київрада;
3) на гарантований виступ свого представника на пленарному

засіданні Київради з кожного питання порядку денного пленарно�
го засідання Київради;

4) на виступ свого представника після припинення обговорен�
ня питання на пленарному засіданні Київради, якщо таке питання
розглядається з ініціативи депутатської групи, фракції Київради.

3. Депутати Київради можуть утворювати міжфракційні об’єд�
нання, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених
цим Регламентом.

4. Голова або уповноважений представник депутатської групи,
фракції Київради може доручити виконання закріплених за ним цим
Регламентом представницьких функцій будь�кому із членів відпо�
відної депутатської групи, фракції Київради.

5. Жодна депутатська група, фракція Київради не має права ви�
ступати від імені Київради або територіальної громади м. Києва.

Стаття 8. Забезпечення діяльності депутатських груп,
фракцій Київради

1. Київський міський голова, заступник міського голови — сек�
ретар Київради сприяють у забезпеченні зареєстрованих депутат�
ських груп, фракцій Київради приміщеннями, необхідним облад�
нанням тощо.

2. У залі засідань Київради за депутатами закріплюються ро�
бочі місця по групах, фракціях Київради.

3. Для забезпечення діяльності депутатських груп, фракцій Ки�
ївради в структурі секретаріату Київської міської ради утворюєть�
ся відділ по роботі з депутатськими групами, фракціями. Цей від�
діл утворюється та діє відповідно до Положення, яке затверджує�
ться заступником міського голови — секретарем Київради.

Стаття 9. Депутатське звернення, депутатський запит
і депутатське запитання

1. Депутатське звернення — викладена в письмовій формі ви�
мога депутата Київради з питань, пов’язаних з його депутатською
діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місце�
вого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників пра�
воохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та ор�
ганізацій незалежно від форми власності, розташованих на тери�
торії м. Києва, здійснити певні дії, вжити заходи чи дати офіційне
роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції. Порядок роз�
гляду депутатського звернення визначається статтею 13 Закону
України “Про статус депутатів місцевих рад”.

2. Депутатський запит — це підтримана Київрадою вимога де�
путата Київради до посадових осіб Київради і її органів, Київсько�
го міського голови, керівників підприємств, установ і організацій
незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстро�
вані на території міста Києва, а також до голови та заступників го�
лови виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації), голів районних в місті Києві державних адміністра�
цій, їх заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які на�
лежать до відання Київради. Порядок розгляду депутатського за�
питу визначається статтею 21 Закону України “Про статус депу�
татів місцевих рад”.

3. Всі депутатські запити, оголошені на пленарному засіданні
Київради, реєструються та зберігаються у секретаріаті Київради з
позначкою про дату їх оголошення та результати голосування по
них.

4. Секретаріат Київради доводить текст депутатського запиту
до відповідного органу державної влади та місцевого самовряду�
вання, підприємств, установ та організацій, до яких його направ�
лено.

5. Депутатське запитання — це засіб одержання депутатом Ки�
ївради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Від�
повідь на запитання може бути оголошена на пленарному засідан�
ні сесії Київради або дана депутату Київради індивідуально. Запи�
тання не включається до порядку денного пленарного засідання
Київради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

6. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами Київради на
пленарних засіданнях Київради або передані в письмовій формі
головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються Київра�
дою або за її дорученням передаються для розгляду та вивчення
до постійних комісій Київради чи надсилаються на розгляд поса�
довим особам органів державної влади та місцевого самовряду�
вання, а також підприємств, установ, організацій незалежно від
форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і заува�
ження у строки, встановлені Київрадою, і про результати розгля�
ду повідомити безпосередньо депутатам Київради, які внесли про�
позиції чи висловили зауваження, а також Київраді.

7. Київрада та виконавчий орган Київради (Київська міська дер�
жавна адміністрація) забезпечують виконання пропозицій і заува�
жень депутатів Київради, схвалених Київрадою, інформують де�
путатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на
пленарних засіданнях Київради.

Стаття 10. Доручення виборців
1. Виборці можуть давати депутатові Київради доручення на

зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з
потреб мешканців відповідного будинку, вулиці, кварталу, мікро�
району, району в місті чи територіальної громади в цілому.

2. Доручення виборців не повинні суперечити законодавству
України, а їх виконання має належати до відання Київради та її ор�
ганів. Порядок розгляду доручень виборців депутатом Київради
визначається статтею 17 Закону України “Про статус депутатів
місцевих рад”.

Стаття 11. Звіти депутатів, депутатських груп, 
фракцій Київради перед виборцями та зустрічі з ними

1. Депутати, депутатські групи, фракції Київради періодично,
але не рідше одного разу на рік, зобов’язані звітувати про свою
роботу перед виборцями. Порядок, форма та строки проведення
звітів депутатів, депутатських груп, фракцій Київради перед ви�
борцями визначаються самими депутатами, депутатськими гру�
пами, фракціями Київради.

2. Звіти депутатів, депутатських груп, фракцій Київради повин�
ні містити відомості про їх діяльність у Київраді та в її органах, про
прийняті Київрадою та її органами рішення, про хід їх виконання,
про їх особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації
виконання рішень Київради, її органів, а також доручень виборців.
Звіти і зустрічі депутатів, депутатських груп, фракцій Київради з
виборцями висвітлюються комунальними засобами масової ін�
формації в порядку, який затверджується рішенням Київради.

Розділ III. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 12. Загальний склад, органи та посадові 
особи Київради

1. Загальний склад Київради становить 120 депутатів.
2. Вибори депутатів Київради проводяться на основі загально�

го, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосу�
вання відповідно до Закону України “Про вибори депутатів Вер�
ховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільсь�
ких, селищних, міських голів”. Київрада вважається повноважною
за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загально�
го складу ради.

3. Органами та посадовими особами Київради є:
1) Київський міський голова;
2) заступник міського голови — секретар Київради;
3) постійні комісії Київради;
4) тимчасові контрольні комісії Київради;
5) Президія Київради;
6) Погоджувальна рада;

7) секретаріат Київради.
Стаття 13. Київський міський голова
1. Київський міський голова є головною посадовою особою те�

риторіальної громади міста Києва і здійснює повноваження від�
повідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, Статуту територі�
альної громади міста Києва та рішень Київради.

2. Повноваження Київського міського голови починаються з
моменту оголошення Київською міською територіальною вибор�
чою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його об�
рання. Повноваження міського голови закінчуються в день від�
криття першої сесії Київради, обраної на наступних чергових міс�
цевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на
цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах,
крім випадків дострокового припинення його повноважень відпо�
відно до вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”.

Стаття 14. Заступник міського голови — секретар 
Київради

1. Заступник міського голови — секретар Київради обираєть�
ся відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в
Україні” та “Про столицю України — місто�герой Київ”.

2. Заступник міського голови — секретар Київради:
1) організовує підготовку сесії Київради та її пленарних засі�

дань;
2) за письмовим дорученням Київського міського голови скли�

кає та веде пленарні засідання Київради і засідання Президії Ки�
ївради;

3) забезпечує своєчасне доведення рішень Київради до вико�
навців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

4) за дорученням Київського міського голови координує діяль�
ність постійних комісій Київради, дає їм доручення, сприяє орга�
нізації виконання їхніх рекомендацій;

5) сприяє депутатам Київради у здійсненні їхніх повноважень;
6) організовує за дорученням Київради здійснення заходів, по�

в’язаних з підготовкою та проведенням референдумів та виборів
до органів державної влади та місцевого самоврядування;

7) забезпечує зберігання офіційних документів Київради та за�
безпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановле�
ному порядку, в тому числі до електронних носіїв, на яких зафік�
сована інформація про проведення пленарних засідань Київради;

8) очолює секретаріат Київради;
9) веде регулярний прийом депутатів Київради;
10) вирішує за дорученням Київського міського голови або Ки�

ївради інші питання, пов’язані з діяльністю Київради та її органів.
3. У разі невмотивованої відмови Київського міського голови

або неможливості скликання ним сесії ради заступник міського го�
лови — секретар Київради скликає сесії Київради, повідомляє де�
путатам Київради і доводить до відома населення інформацію про
час і місце проведення сесії Київради, питання, які передбачаєть�
ся внести на розгляд Київради, проводить пленарні засідання се�
сії Київради.

4. Заступник міського голови — секретар Київради у разі до�
строкового припинення повноважень Київського міського голови
чи неможливості виконання ним своїх повноважень здійснює пов�
новаження Київського міського голови.

5. Повноваження заступника міського голови — секретаря Ки�
ївради можуть бути достроково припинені за рішенням Київради,
яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про до�
строкове припинення повноважень заступника міського голови —
секретаря Київради може бути внесено на розгляд Київради на ви�
могу Київського міського голови або не менш як третини депута�
тів від загального складу Київради. Повноваження заступника місь�
кого голови — секретаря Київради можуть бути достроково при�
пинені у зв’язку зі зверненням з особистою заявою про складен�
ня повноважень.

Стаття 15. Постійні комісії Київради
1. Постійні комісії Київради є органами Київради, що обираю�

ться з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і
підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контро�
лю за виконанням рішень Київради та виконавчого органу Київра�
ди (Київської міської державної адміністрації).

2. Постійні комісії Київради обираються Київрадою на термін її
повноважень у складі голови та членів комісії. Всі інші питання
структури комісії вирішуються відповідною постійною комісією.
Перелік постійних комісій Київради затверджується рішенням Ки�
ївради. Порядок організації та діяльності постійних комісій визна�
чається законодавством України, цим Регламентом та Положен�
ням про постійні комісії Київради.

Стаття 16. Тимчасові контрольні комісії Київради
1. Тимчасові контрольні комісії Київради є органами Київради,

які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з кон�
кретно визначених Київрадою питань, що належать до повнова�
жень органів місцевого самоврядування.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії Київ�
ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голо�
ву вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше
однієї третини депутатів від загального складу ради. Тимчасова
контрольна комісія Київради утворюється на підставі подань де�
путатських груп, фракцій Київради. Якщо депутатська група, фрак�
ція Київради не запропонувала представників для роботи в тим�
часовій контрольній комісії Київради, то комісія створюється без
участі цієї депутатської групи, фракції Київради. Вихід депутата
Київради із депутатської групи, фракції, яка його делегувала у тим�
часову контрольну комісію, не припиняє його членства в цій ко�
місії Київради.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводять�
ся, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасо�
вої контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі
спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інфор�
мацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

4. Результати своєї роботи тимчасова контрольна комісія ви�
кладає в письмовому звіті, який розглядається на пленарному за�
сіданні Київради. Звіт повинен містити висновки та пропозиції про:

1) факти й обставини, які стали підставами для створення ко�
місії;

2) відомості чи обставини, встановлені тимчасовою контроль�
ною комісією, і докази, якими це підтверджується;

3) відомості чи обставини, що не підтвердилися;
4) факти й обставини, які не були перевірені.
5. За результатами розгляду звіту і пропозицій тимчасової кон�

трольної комісії Київрада може прийняти такі рішення:



1) взяти до відома висновки і пропозиції тимчасової контроль�
ної комісії;

2) припинити повноваження тимчасової контрольної комісії;
3) продовжити роботу тимчасової контрольної комісії на визна�

чений Київрадою строк.
6. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняють�

ся:
1) одночасно з прийняттям Київрадою остаточного рішення

щодо результатів роботи цієї комісії;
2) у разі припинення повноважень Київради відповідного скли�

кання, якою утворено тимчасову контрольну комісію.
7. Роботу тимчасових контрольних комісій Київради забезпе�

чує секретаріат Київради.
Стаття 17. Президія Київради
1. Президія Київради є дорадчим органом Київради, який по�

передньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, які
передбачається внести на розгляд Київради.

2. До складу Президії Київради входять Київський міський го�
лова, заступник міського голови — секретар Київради, голови по�
стійних комісій Київради, голови або уповноважені представники
депутатських груп, фракцій Київради. Президія Київради діє на
основі Положення про Президію Київської міської ради.

Стаття 18. Погоджувальна рада депутатських груп,
фракцій Київради

1. Голови або уповноважені представники депутатських груп,
фракцій Київради, по одному від кожної, можуть утворювати По�
годжувальну раду депутатських груп, фракцій Київради, яка має
статус дорадчого органу. Засідання Погоджувальної ради веде Ки�
ївський міський голова, заступник міського голови — секретар Ки�
ївради, а в разі їх відсутності або неможливості проведення ними
засідання — інший член Погоджувальної ради, обраний більшістю
голосів членів Погоджувальної ради.

2. Погоджувальна рада депутатських груп, фракцій Київради
скликається Київським міським головою, заступником міського
голови — секретарем Київради або за пропозицією депутатських
груп, фракцій Київради. Організація скликання Погоджувальної ра�
ди покладається на секретаріат Київради. Погоджувальна рада не
приймає рішень, обов’язкових для виконання. Пропозиції Пого�
джувальної ради, внесення яких пропонується на розгляд Київра�
ди, можуть підписуватися головами або уповноваженими пред�
ставниками депутатських груп, фракцій Київради.

Стаття 19. Секретаріат Київради
1. Секретаріат Київради утворюється Київрадою. Структура

секретаріату Київради, витрати на утримання затверджуються Ки�
їврадою за поданням Київського міського голови.

2. Секретаріат Київради здійснює організаційне, правове, ін�
формаційне, аналітичне, матеріально�технічне забезпечення ді�
яльності Київради, її органів, депутатів, депутатських груп, фрак�
цій Київради, сприяє здійсненню Київрадою взаємодії з її виконав�
чим органом (Київською міською державною адміністрацією) та
його структурними підрозділами, районними у місті Києві рада�
ми (у разі їх утворення), районними в м. Києві державними адмі�
ністраціями, здійснює контрольні функції, передбачені цим Рег�
ламентом.

3. Кореспонденція, адресована Київському міському голові, за�
ступнику міського голови — секретарю Київради, постійним комі�
сіям Київради, депутатам, депутатським групам, фракціям Київ�
ради, структурним підрозділам секретаріату Київради реєструєть�
ся та передається секретаріатом Київради адресатам.

4. Секретаріат Київради за посадою очолює заступник місько�
го голови — секретар Київради.

5. Секретаріат Київради діє згідно з Положенням про нього, яке
затверджується Київським міським головою за поданням заступ�
ника міського голови — секретаря Київради.

РОЗДІЛ IV. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ

Стаття 20. Виконавчий орган Київради
1. Виконавчим органом Київської міської ради є Київська місь�

ка державна адміністрація, яка паралельно виконує функції дер�
жавної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконав�
чої влади в місті Києві.

2. Структура, загальна чисельність виконавчого органу Київра�
ди (Київської міської державної адміністрації), витрати на його ут�
римання затверджуються Київрадою. Призначення та звільнення
з посад заступників голови виконавчого органу Київради (Київ�
ської міської державної адміністрації) з питань здійснення само�
врядних повноважень Київський міський голова погоджує з Київ�
ською міською радою.

3. Положення про головні управління, управління та інші струк�
турні підрозділи виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) затверджуються виконавчим органом Ки�
ївради (Київською міською державною адміністрацією) за попе�
реднім погодженням з постійними комісіями Київради, до функ�
ціональної спрямованості яких належить питання діяльності від�
повідних структурних підрозділів виконавчого органу, а також з по�
стійною комісією, до функціональної спрямованості якої належить
питання визначення обсягу повноважень виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації).

Розділ V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ

Стаття 21. Планування роботи Київради
1. Діяльність Київради проводиться відповідно до планів, які

затверджуються Київрадою. План роботи Київради визначає на�
прями діяльності Київради та її органів, організаційні форми вирі�
шення поставлених завдань та містить перелік основних органі�
заційних та масових заходів і виконавців. Проект плану роботи
Київради розробляється у постійних комісіях Київради, структур�
них підрозділах виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) за участю секретаріату Київради з ураху�
ванням пропозицій депутатів, депутатських груп, фракцій Київра�
ди, органів місцевого самоврядування.

2. Організація виконання плану роботи Київради покладається
на постійні комісії Київради та секретаріат Київради. Хід виконан�
ня плану роботи Київради може обговорюватися на засіданнях
постійних комісій, засіданнях Президії Київради. Пропозиції що�
до уточнення або зміни плану роботи Київради розглядаються Ки�
їврадою на пленарних засіданнях на вимогу постійних комісій Ки�
ївради та депутатів Київради. Контроль за формуванням і вико�
нанням планів роботи постійних комісій Київради покладається на
заступника міського голови — секретаря Київради.

Стаття 22. Скликання сесії Київради та її пленарних за-
сідань

1. Київрада проводить роботу сесійно. Сесія складається з пле�
нарних засідань Київради, засідань постійних та тимчасових кон�
трольних комісій Київради.

2. Перша сесія новообраної Київради скликається Київською
міською територіальною виборчою комісією не пізніш як через
два тижні після реєстрації новообраних депутатів Київради в кіль�
кості, яка забезпечує повноважність складу Київради відповідно
до статті 45 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова Ки�
ївської міської територіальної виборчої комісії, який інформує Ки�
ївраду про підсумки виборів депутатів Київради, а також про під�
сумки виборів Київського міського голови. З моменту визнання
повноважень депутатів Київради нового скликання та новообра�
ного Київського міського голови відповідно до статті 42 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні” головує на пле�
нарних засіданнях сесії Київради Київський міський голова. Наступ�
ні сесії Київради скликаються Київським міським головою.

3. Сесії Київради скликаються в міру необхідності, але не рід�
ше одного разу на квартал.

4. У разі невмотивованої відмови Київського міського голови
або неможливості ним скликання сесії Київради сесія скликаєть�
ся заступником міського голови — секретарем Київради.

5. Сесія Київради скликається за пропозицією не менш як од�
нієї третини депутатів від загального складу Київради. У разі, як�
що Київський міський голова або заступник міського голови —
секретар Київради у двотижневий строк не скликають сесію на ви�
могу не менше однієї третини депутатів від загального складу Ки�
ївради, сесія може бути скликана депутатами Київради, які стано�
влять не менше однієї третини складу Київради, або постійною ко�
місією Київради.

6. Рішення про скликання сесії Київради доводиться до відо�
ма депутатів Київради і населення міста Києва не пізніше ніж за
десять днів до пленарного засідання Київради, а у виняткових ви�
падках, що потребують термінового рішення Київради, не пізніше
ніж за день до пленарного засідання із зазначенням часу скликан�
ня, місця проведення, вмотивуванням невідкладності та питань,
які передбачається внести на розгляд Київради.

7. Пленарні засідання сесії Київради проводяться не рідше од�
ного разу на місяць, як правило, в четвер. Рішення про проведен�
ня пленарного засідання доводиться до відома депутатів Київра�
ди і населення міста Києва не пізніше ніж за десять днів до цьо�
го засідання Київради, а у виняткових випадках, що потребують
термінового рішення Київради, не пізніше ніж за день до пленар�
ного засідання із зазначенням часу скликання, місця проведення
та питань, які попередньо планується внести на розгляд Київра�
ди. Зазначені положення не застосовуються у випадках, коли по�
рядок денний пленарного засідання не вичерпаний, і за пропози�
цією Київського міського голови, головуючого на пленарному за�
сіданні або депутатів, депутатських груп, фракцій Київради про�
довження пленарного засідання переноситься на інший строк, про
що приймається Київрадою відповідне рішення.

Розділ VI. ПРОЕКТИ РІШЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ

Стаття 23. Подання проектів рішень на розгляд Київ-
ради та вимоги щодо їх оформлення

1. Суб’єктами подання проектів рішень виступають Київський
міський голова, заступник міського голови — секретар Київради,
постійні та тимчасові контрольні комісії Київради, депутатські гру�
пи, фракції, депутати Київради, виконавчий орган Київради (Київ�
ська міська державна адміністрація), загальні збори громадян в
порядку, визначеному законодавством, Статутом територіальної
громади міста Києва та цим Регламентом.

2. Проект рішення, поданий виконавчим органом Київради (Ки�
ївською міською державною адміністрацією), підписується поса�
довими особами, визначеними Регламентом виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації).

3. Проекти рішень Київради подаються до управління органі�
заційного та документального забезпечення секретаріату Київра�
ди у двох екземплярах: у паперовому та в електронному вигляді.
Текст проекту рішення повинен бути стислим, суть документа ви�
кладено чітко з дотриманням вимог нормотворчої техніки. Проект
рішення Київради нормативно�правового характеру повинен міс�
тити положення про оприлюднення та набрання ним чинності.

4. Суб’єкт подання проекту рішення на зворотному боці остан�
ньої сторінки проекту рішення зазначає профільну постійну комі�
сію та постійні комісії, до функціональної спрямованості яких на�
лежить попередній розгляд зазначеного проекту рішення.

5. Суб’єкт подання (розробник проекту рішення) підписує кож�
ну сторінку проекту рішення.

6. Разом з проектом рішення до секретаріату Київради пода�
ється:

1) пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності прий�
няття рішення (із зазначенням ініціалів особи, яка є суб’єктом по�
дання проекту рішення, повної назви її посади, контактних даних
особи, відповідальної за супроводження проекту рішення, а також
зазначається доповідач проекту рішення на пленарному засідан�
ні Київради);

2) додатки (якщо вони є).
7. У випадку внесення проекту рішення Київради, що передба�

чає матеріальні чи інші витрати міського бюджету, повинно дода�
ватись фінансово�економічне обґрунтування та пропозиції щодо
джерел покриття цих витрат.

8. Проект рішення Київради про внесення змін чи доповнень
до рішень Київради подається суб’єктами подання у вигляді по�
рівняльних таблиць з викладенням тексту рішення (його структур�
них частин), який підлягає зміні чи доповненню.

9. При підготовці проекту регуляторного акта у сфері госпо�
дарської діяльності його розробник готує аналіз регуляторного
впливу для оприлюднення проекту регуляторного акта з метою
одержання зауважень і пропозицій, а при одержанні їх після опуб�
лікування проекту вирішує питання про їх урахування, виходячи при
цьому з вимог Закону України “Про засади державної регулятор�
ної політики у сфері господарської діяльності”.

10. До розгляду проекту рішення Київради нормативно�право�
вого характеру може бути проведено громадське обговорення,
яке організовує суб’єкт подання проекту рішення. У разі прове�
дення громадського обговорення проект рішення Київради публі�
кується в газеті “Хрещатик”, оприлюднюється на сайті Київради
або її виконавчого орану (Київської міської державної адміністра�

ції) із зазначенням строків та адреси, за якою направляються про�
позиції.

Стаття 24. Розгляд проектів рішень Київради, поданих
загальними зборами громадян

1. Загальні збори проводяться за місцем проживання членів
територіальної громади міста Києва. Рішення загальних зборів
громадян оформляються письмово, з дотриманням вимог Стату�
ту територіальної громади м. Києва.

2. Письмово викладена пропозиція подається до Київської місь�
кої ради та реєструється секретаріатом Київради. Постійна комі�
сія Київської міської ради, що відповідно до доручення заступни�
ка міського голови — секретаря Київради визначена профільною
з опрацювання пропозицій загальних зборів громадян, розглядає
на своєму засіданні подані пропозиції за участю членів ініціатив�
ної групи загальних зборів громадян.

3. У разі підтримання пропозицій загальних зборів громадян
комісією готується проект рішення Київради або ухвалюються ре�
комендації щодо вирішення порушеного питання.

4. Місцеві ініціативи членів територіальної громади м. Києва
розглядаються Київрадою відповідно до вимог цієї статті, з ура�
хуванням положень Статуту територіальної громади м. Києва.

Стаття 25. Реєстрація проектів рішень Київради та їх
розгляд постійними комісіями Київської міської ради

1. Проекти рішень Київради реєструються в управлінні органі�
заційного та документального забезпечення секретаріату Київра�
ди. Проект рішення Київради, поданий з дотриманням вимог час�
тин другої — дев’ятої статті 23 цього Регламенту, реєструється в
день його подання.

2. У разі, якщо проект рішення Київради не відповідає вимо�
гам, визначеним частинами другою — дев’ятою статті 23 цього Рег�
ламенту, працівник управління організаційного та документально�
го забезпечення секретаріату Київради в усній формі надає суб’�
єкту подання зауваження до проекту рішення та повертає проект
рішення йому на доопрацювання.

3. У випадку відмови суб’єкта подання проекту рішення усуну�
ти зауваження, працівник управління організаційного та докумен�
тального забезпечення секретаріату Київради протягом одного
дня викладає зазначені зауваження письмово та за підписом за�
ступника міського голови — секретаря Київради або керуючого
справами надсилає їх разом з проектом рішення відповідному
суб’єкту подання. У разі незгоди із зауваженнями секретаріату Ки�
ївради суб’єкт подання проекту рішення може направити відпо�
відний проект рішення для розгляду постійній комісії, до функціо�
нальної спрямованості якої належать питання Регламенту, для роз�
гляду та надання висновку щодо відповідності проекту рішення ви�
могам Регламенту Київради. Висновок постійної комісії щодо від�
повідності вимогам Регламенту Київради поданого проекту рішен�
ня є обов’язковим для виконання управлінням організаційного та
документального забезпечення секретаріату Київради.

4. Альтернативні проекти рішень Київради подаються до Київ�
ради з дотриманням вимог статті 23 та розглядаються відповід�
но до вимог цієї статті Регламенту.

5. Не пізніше наступного дня з дня реєстрації проекту рішен�
ня управління організаційного та документального забезпечення
секретаріату Київради передає проект рішення заступнику місь�
кого голови — секретарю Київради для надання доручення щодо
попереднього розгляду проекту рішення профільній постійній ко�
місії, яка, враховуючи функціональну спрямованість постійних ко�
місій, визначається профільною з попереднього розгляду відпо�
відного проекту рішення, а також до інших постійних комісій від�
повідно до їх функціональної спрямованості.

6. Проекти рішень направляються для розгляду постійним ко�
місіям управлінням організаційного та документального забезпе�
чення секретаріату Київради.

7. Постійні комісії Київради протягом двох тижнів опрацьову�
ють та за результатами розгляду проекту рішення візують проект
рішення без зауважень (підтримують проект рішення), або висло�
влюють зауваження та пропозиції (викладаються у висновку по�
стійної комісії) та інформують про результат розгляду проекту рі�
шення профільну комісію.

8. Профільна постійна комісія протягом трьох тижнів з момен�
ту реєстрації проекту рішення в постійній комісії розглядає про�
ект рішення Київради разом з висновками постійних комісій Ки�
ївради. У разі, якщо постійні комісії Київради не направили свої
висновки до профільної постійної комісії у визначений частиною
сьомою цієї статті строк, профільна постійна комісія розглядає
проект рішення Київради без таких висновків.

9. За результатами розгляду проекту рішення Київради про�
фільна постійна комісія:

1) підтримує проект рішення Київради (візує проект рішення
без зауважень);

2) відхиляє проект рішення (направляє проект рішення суб’єк�
ту подання з відповідним висновком);

3) створює робочу групу постійної комісії з доопрацювання про�
екту рішення;

4) висловлює зауваження та пропозиції (викладаються у вис�
новку постійної комісії);

5) направляє проект рішення на юридичну, економічну та іншу
експертизи.

10. У разі підтримання проекту рішення, а також висловлення
зауважень та пропозицій до проекту рішення профільна комісія на�
правляє проект рішення для опрацювання до управління право�
вого забезпечення секретаріату Київради, яке протягом п’яти ро�
бочих днів:

1) візує проект рішення без зауважень;
2) у разі невідповідності вимогам законодавства надає право�

вий висновок щодо невідповідності проекту рішення чи його по�
ложень вимогам законодавства.

11. Завізований проект рішення Київради управлінням право�
вого забезпечення секретаріату Київради передається профільною
комісією до управління організаційного та документального за�
безпечення секретаріату Київради для формування проекту поряд�
ку денного пленарного засідання Київради.

12. У разі відхилення проекту рішення профільна комісія на�
правляє проект рішення суб’єкту подання з відповідним виснов�
ком щодо неможливості прийняття зазначеного проекту рішення
Київрадою. Відхилений профільною комісією проект рішення мо�
же бути поданий субТєктом подання до управління правового за�
безпечення секретаріату Київради для надання правового виснов�
ку.

13. За результатами розгляду проекту рішення управлінням
правового забезпечення секретаріату Київради суб’єкт подання має
право подати до управління організаційного та документального
забезпечення секретаріату Київради проект рішення разом з вис�
новком профільної комісії та правовим висновком управління пра�

вового забезпечення секретаріату Київради для формування про�
екту порядку денного пленарного засідання Київради та розгляду
на Президії Київради.

14. Правовий висновок управління правового забезпечення
секретаріату Київради щодо невідповідності проекту рішення чи
його положень вимогам законодавства розглядає профільна ко�
місія та за результатами розгляду приймає рішення щодо подан�
ня проекту рішення до управління організаційного та докумен�
тального забезпечення секретаріату Київради для формування
проекту порядку денного пленарного засідання Київради або що�
до відхилення проекту рішення. У разі відхилення проекту профіль�
ною комісією суб’єкт подання має право подати до управління
організаційного та документального забезпечення секретаріату
Київради проект рішення разом з висновком профільної комісії та
правовим висновком управління правового забезпечення секре�
таріату Київради для формування проекту порядку денного пле�
нарного засідання Київради та розгляду на Президії Київради.

15. За письмовим обґрунтуванням суб’єкта подання проекту
рішення Київським міським головою, заступником міського голо�
ви — секретарем Київради можуть надаватися доручення постій�
ним комісіям та секретаріату Київради щодо прискореного роз�
гляду проекту рішення із зазначенням строків виконання доручен�
ня.

16. На письмове звернення депутата Київради секретаріат Ки�
ївради протягом трьох робочих днів інформує його про те, в яко�
му органі Київради або посадової особи перебуває на розгляді про�
ект рішення.

Стаття 26. Розгляд актів прокурорського реагування
1. При здійсненні прокурорського нагляду за додержанням і

застосуванням законів прокурор має право, в тому числі, виноси�
ти протести та подання на рішення Київської міської ради, а та�
кож вносити приписи про усунення порушень закону.

2. Протести органів прокуратури, винесені на рішення Київської
міської ради, надходять до Київської міської ради та за підписом
Київського міського голови або заступника міського голови — сек�
ретаря Київради направляються на опрацювання до постійної ко�
місії, до функціональної спрямованості якої належить питання роз�
гляду актів прокурорського реагування, інших постійних комісій,
до функціональної спрямованості яких належить опротестоване
рішення, структурних підрозділів Київради, а також до виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

3. Відповідний структурний підрозділ виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації) опрацьовує про�
тест прокуратури та протягом семи робочих днів з моменту його
надходження подає до Київської міської ради проект рішення що�
до його розгляду або висловлює аргументовану правову позицію
щодо розгляду цього протесту.

4. Постійні комісії, до функціональної спрямованості яких на�
лежить опротестоване рішення, у визначений частиною третьою
цієї статті строк опрацьовують протест прокуратури та висловлю�
ють аргументовану правову позицію щодо розгляду цього протес�
ту, яка направляється на розгляд постійної комісії, до функціо�
нальної спрямованості якої належить питання розгляду актів про�
курорського реагування.

5. У разі неподання виконавчим органом Київради (Київською
міською державною адміністрацією) у визначений частиною тре�
тьою цієї статті строк до Київради проекту рішення або правової
позиції щодо розгляду протесту прокуратури, постійна комісія, до
функціональної спрямованості якої належить питання розгляду ак�
тів прокурорського реагування, самостійно, з урахуванням виснов�
ків постійних комісій, до функціональної спрямованості яких на�
лежить опротестоване рішення, готує такий проект рішення.

6. Опрацьований відповідно до вимог цього Регламенту про�
ект рішення Київради щодо розгляду протесту прокуратури вно�
ситься на розгляд пленарного засідання Київської міської ради.

7. Приписи та подання органів прокуратури на рішення та дії
Київради та її органів опрацьовуються постійними комісіями та
структурними підрозділами секретаріату Київради у визначений
Законом України “Про прокуратуру” строк.

8. Відповіді на приписи та подання готуються за підписом Ки�
ївського міського голови або заступника міського голови — сек�
ретаря Київради.

Стаття 27. Формування проекту порядку денного пле-
нарного засідання Київради

1. Управління організаційного та документального забезпечен�
ня секретаріату Київради узагальнює проекти рішень, які відпо�
відно до вимог Регламенту розглянуті постійними комісіями та
управлінням правового забезпечення секретаріату Київради, фор�
мує та подає заступнику міського голови — секретарю Київради
попередній проект порядку денного пленарного засідання Київ�
ради.

2. Засідання Президії Київради, на якому розглядається про�
ект порядку денного чергового пленарного засідання Київради,
проводиться не пізніше ніж за вісім днів до відповідного пленар�
ного засідання Київради.

3. Секретаріат Київради не пізніше ніж за три дні до засідання
Президії Київради інформує членів Президії про час, місце засі�
дання та питання, які передбачається внести на розгляд Президії
Київради.

4. На засіданні Президії Київради члени Президії заслуховують
пропозиції до проекту порядку денного чергового пленарного за�
сідання Київради, розглядають проекти рішень та висновки щодо
них постійних комісій Київради та управління правового забезпе�
чення секретаріату Київради, формують проект порядку денного
пленарного засідання Київради.

5. Президія Київради може рекомендувати доопрацювати пев�
ний проект рішення Київради або направити його на економічну,
юридичну та іншу експертизу, про що повідомляється головуючим
або доповідачем на пленарному засіданні Київради.

6. До моменту включення проекту рішення Київради до проек�
ту порядку денного пленарного засідання Київради проект рішен�
ня може бути відкликаний ініціатором. Проект рішення Київради,
включений до проекту порядку денного пленарного засідання Ки�
ївської міської ради, може бути відкликаний лише за ініціативою
суб’єкта подання та за рішенням Київради.

7. При розгляді проекту рішення на пленарному засіданні Ки�
ївради доповідачем є суб’єкт подання зазначеного проекту рішен�
ня. У разі його відсутності — голова, заступник або секретар про�
фільної постійної комісії Київради з попереднього розгляду відпо�
відного проекту рішення.

8. Доповідачем проекту рішення, внесеного виконавчим орга�
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ном Київської міської ради (Київською міською державною адмі�
ністрацією), є голова виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), його заступник відповід�
но до розподілу функціональних обов’язків або начальник відповід�
ного структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), що розробляв від�
повідний проект рішення Київради.

9. Не пізніше ніж за три дні до дня проведення засідання Прези�
дії Київради проекти рішень та матеріали для розгляду на пленар�
ному засіданні надаються депутатам Київради управлінням органі�
заційного та документального забезпечення секретаріату Київради.

Стаття 28. Пленарне засідання Київради
1. Пленарне засідання Київради є правомочним, якщо в ньому

бере участь більше половини депутатів Київради від загального скла�
ду Київради.

2. Пленарні засідання Київради відкриває, проводить і закриває
Київський міський голова, а у випадках, передбачених законами
України та Регламентом Київради, заступник міського голови — сек�
ретар Київради.

3. Головуючий на пленарному засіданні перед початком розгля�
ду питань порядку денного підтверджує правомочність пленарного
засідання Київради, про що робиться відповідна відмітка в протоко�
лі пленарного засідання Київради.

4. У випадках, передбачених частиною п’ятою статті 22 цього
Регламенту, пленарне засідання Київради відкриває за дорученням
групи депутатів Київради один з депутатів Київради. За рішенням
Київради проводить пленарне засідання, підписує рішення та про�
токол пленарного засідання один із депутатів Київради (головуючий
на пленарному засіданні).

5. Депутат Київради зобов’язаний письмово зареєструватись і бу�
ти присутнім на пленарному засіданні Київради.

6. За пропозицією головуючого на пленарному засіданні або де�
путата Київради, підтриманою не менш як однією третиною депута�
тів Київради, під час засідання може проводитися поіменна реєс�
трація за процедурою поіменного голосування, в тому числі шляхом
опитування. Поіменна реєстрація депутатів Київради проводиться в
залі засідань. Реєстрація депутатів проводиться за допомогою елек�
тронної системи “РАДА” або в інший, визначений Київрадою, спо�
сіб.

Стаття 29. Затвердження порядку денного та порядку
роботи пленарного засідання Київради

1. Київрада проводить свої пленарні засідання, як правило, в чет�
вер з 10 до 18 години. За необхідності під час пленарного засідан�
ня головуючим оголошується обідня перерва. Пленарне засідання
може бути продовжено головуючим після 18.00 години не більше
ніж на 30 хвилин. Рішення про продовження пленарного засідання
після 18.00 години більше ніж на 30 хвилин приймається більшістю
голосів депутатів від загального складу Київради.

2. Пленарне засідання Київради починається з повідомлення го�
ловуючого на пленарному засіданні Київради про кількість присут�
ніх депутатів Київради згідно з реєстрацією, інформацією системи
“РАДА” або лічильної комісії. Після підтвердження головуючим пра�
вомочності пленарного засідання Київради розглядається проект по�
рядку денного пленарного засідання, запропонований Президією
Київради.

3. За пропозиціями головуючого, постійних та тимчасових кон�
трольних комісій Київради, депутатських груп, фракцій, депутатів
Київради питання, включені до проекту порядку денного, можуть ви�
ключатися.

4. У виняткових випадках, у разі невідкладності, за пропозицією
суб’єктів подання проектів рішень Київради, передбачених частиною
першою статті 23 цього Регламенту, порядок денний пленарного
засідання Київради може бути доповнений проектами рішень Київ�
ради. Зазначені проекти мають бути оформлені, попередньо опра�
цьовані відповідно до вимог цього Регламенту. Невідкладність роз�
гляду проекту рішення Київради повинна бути письмово обґрунто�
вана суб’єктом подання.

5. Всі проекти рішень Київради, що надійшли додатково на роз�
гляд Київради, у випадку їх невідкладності ставляться на голосуван�
ня в порядку надходження.

6. Рішення про включення або виключення питання з порядку ден�
ного пленарного засідання приймається більшістю голосів депута�
тів від загального складу Київради.

7. Проект порядку денного пленарного засідання Київради, сфор�
мований відповідно до вимог цього Регламенту, затверджується в
цілому більшістю голосів депутатів від загального складу Київради.
Після затвердження порядку денного пленарного засідання Київра�
ди головуючий на пленарному засіданні може запропонувати поря�
док роботи пленарного засідання, який затверджується процедур�
ним рішенням Київради. Порядок роботи пленарного засідання Ки�
ївради регулює питання тривалості пленарного засідання, час пере�
рви та інші питання, що стосуються організації роботи пленарного
засідання Київради.

8. Черговість розгляду питань порядку денного пленарного засі�
дання може бути змінена відповідно до процедурного рішення Ки�
ївради.

9. Після затвердження порядку денного пленарного засідання ві�
дводиться час для оголошення депутатських запитів, відповідей на
депутатські запити, депутатських звернень, заяв та оголошень. При
цьому кожній депутатській групі, фракції гарантується право на ви�
ступ свого представника до трьох хвилин.

10. За рішенням Київради, прийнятим більшістю голосів депута�
тів від загального складу Київради, оголошення депутатських запи�
тів, відповідей на депутатські запити, депутатських звернень, заяв
та оголошень здійснюється після розгляду питань порядку денного.

Стаття 30. Порядок розгляду питань порядку денного на
пленарному засіданні Київради

1. Кожне питання порядку денного обговорюється на пленарно�
му засіданні Київради. Рішення Київради з питання порядку денно�
го може бути прийняте без обговорення, якщо жоден з депутатів не
заперечує проти цього.

2. Під час обговорення питання порядку денного на пленарному
засіданні Київради встановлюються, як правило, такі обмеження ча�
су:

1) доповідь з питання порядку денного — до 10 хв.;
2) співдоповіді — до 5 хв. кожна;
3) запитання та відповіді на них по доповіді та співдоповідях —

до 20 хв.;
4) виступ в обговоренні від депутатських груп, фракцій — 

до 3 хв.;
5) запитання — до 1 хв.;

6) відповідь на запитання — до 1 хв.;
7) репліка — до 1 хв.
3. За пропозицією головуючого порядок розгляду відповідно�

го питання порядку денного визначається процедурним рішенням
Київради.

4. Запрошені та присутні на пленарному засіданні представ�
ники органів державної влади та місцевого самоврядування, під�
приємств, установ та організацій мають право на виступ у поряд�
ку, визначеному процедурним рішенням Київради.

5. Під час обговорення питань порядку денного головуючий на�
дає слово депутатам, які бажають виступити з місця, за умови запи�
су депутата в чергу на виступ, який здійснюється натисканням
кнопки “Слово з місця” на пульті системи “РАДА”. До моменту ви�
світлення інформації про надання слова на табло оголошень де�
путат може відмовитись від виступу, натиснувши кнопку “Відмо�
ва”. Список депутатів Київради, які бажають виступити з місця, обо�
в’язково висвічується на табло оголошень системи “РАДА”.

6. Під час пленарного засідання депутат Київради може звер�
нутися з однією із нижченаведених пропозицій щодо порядку ро�
боти пленарного засідання Київради:

1) про перерву у пленарному засіданні Київради;
2) про завершення обговорення питання порядку денного;
3) про перехід до розгляду наступного питання порядку ден�

ного;
4) про послідовність розгляду питань порядку денного.
7. Обговорення питання порядку денного може достроково

припинятися за пропозицією головуючого або депутата Київради
відповідно до процедурного рішення Київради. Якщо після при�
пинення обговорення наступний в черговості на виступ депутат
Київради наполягає на виступі відповідно до процедурного рішен�
ня Київради, йому надається можливість для такого виступу.

8. Усі пропозиції, що надійшли від депутатів Київради, ставлять�
ся на голосування після закінчення обговорення в порядку надхо�
дження.

9. Після закінчення обговорення проекту рішення Київради пе�
ред голосуванням доповідач та співдоповідачі мають право на за�
ключне слово.

10. Розгляд проектів рішень Київради на пленарних засідан�
нях Київради включає в себе:

1) обговорення і схвалення проекту рішення;
2) обговорення і схвалення основних положень проекту рішен�

ня Київради та прийняття рішення за основу (перше читання);
3) обговорення і схвалення конкретних пунктів проекту рішен�

ня Київради постатейно та в цілому (друге читання).
11. Рішення про прийняття поданого проекту рішення Київра�

ди за основу (в першому читанні) приймається Київрадою у ви�
падках:

1) погодження основних принципів, закладених у проекті рі�
шення Київради;

2) надходження на розгляд пленарного засідання альтернатив�
них проектів рішень Київради з однаковим предметом правового
регулювання;

3) висловлення на пленарному засіданні Київради різних за
своїм змістом пропозицій щодо проекту рішення.

12. За результатами розгляду проекту рішення Київрада:
1) підтримує проект рішення;
2) направляє проект рішення на доопрацювання;
3) відхиляє проект рішення;
4) приймає проект рішення Київради (у разі подання альтер�

нативних проектів — один з проектів) за основу (в першому чи�
танні) та дає відповідне доручення постійній комісії підготувати
проект до другого читання із зазначенням строків (які не повинні
перевищувати одного місяця).

13. Постійна комісія, якій надано доручення щодо підготовки
проекту рішення до другого читання, збирає та узагальнює про�
позиції депутатів Київради до проекту рішення Київради та подає
проект рішення до другого читання у вигляді порівняльної табли�
ці. Під час другого читання проводиться обговорення та голосу�
вання щодо положень, до яких підготовлені зауваження і пропо�
зиції. Після розгляду всіх пропозицій відбувається голосування рі�
шення Київради в цілому.

14. Рішення Київради вважається прийнятим, якщо на пле�
нарному засіданні за нього проголосувало більше половини
депутатів від загального складу Київради (61 голос). При вста�
новленні результатів голосування до загального складу Київ�
ради включається Київський міський голова, якщо він бере
участь у пленарному засіданні Київради, і враховується його
голос.

15. Якщо при проведенні голосування з певного питання по�
рядку денного рішення Київради не прийнято, повернення до го�
лосування з цього питання можливе не більше одного разу на
пленарному засіданні Київради відповідно до процедурного рі�
шення Київради.

16. Якщо проект рішення на пленарному засіданні не підтри�
мано, подальший розгляд такого проекту рішення можливий на
наступному пленарному засіданні Київради без прийняття додат�
кового рішення за винятком випадків, передбачених цим Регла�
ментом.

17. У разі, якщо рішення з питання порядку денного не прий�
нято, за пропозиціями депутатів Київради головуючий може на�
дати доручення профільній постійній комісії з попереднього роз�
гляду відповідного проекту рішення додатково опрацювати відпо�
відний проект рішення з урахуванням висловлених на пленарно�
му засіданні пропозицій та зауважень.

18. У разі, якщо проект рішення Київради не підтриманий піс�
ля повторного розгляду на пленарному засіданні, такий проект рі�
шення вважається відхиленим і подальший його розгляд можли�
вий на наступній сесії, в порядку передбаченому цим Регламен�
том.

19. Проекти рішень про передачу земельних ділянок у влас�
ність громадянам можуть подаватися і голосуватися як одне за�
гальне рішення, в якому кожен пункт може обговорюватися окре�
мо.

20. Розгляд проектів рішень Київради з питань містобудуван�
ня, землекористування та землевідведення, як правило, супрово�
джується демонстрацією на екрані місця розташування відповід�
ної земельної ділянки (кадастровий план) та фотофіксації її фак�
тичного стану. Крім того, в необхідних випадках за пропозицією
головуючого або депутатів Київради демонстрацією на екрані мо�
же супроводжуватися розгляд будь�якого іншого проекту рішен�
ня Київради.
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Стаття 31. Порядок голосування на пленарному 
засіданні Київради

1. Голосування на пленарному засіданні Київради проводить�
ся за допомогою системи “РАДА” в таких режимах:

1) поіменне голосування — фіксуються результати голосуван�
ня кожного депутата Київради;

2) таємне голосування (картки вставлені в пульти боком для
таємного голосування) — підраховується тільки загальний резуль�
тат голосування і не ідентифікується голос кожного депутата Ки�
ївради.

2. Голосування здійснюється депутатом Київради особисто.
Голосування за допомогою системи “РАДА” проводиться лише в
період появи на табло спеціальної заставки з лічильником часу та
звукового супроводу.

3. Результати голосування висвічуються на табло та оголошую�
ться головуючим на пленарному засіданні Київради.

4. Голосування на пленарних засіданнях Київради без засто�
сування системи “РАДА” проводиться:

1) відкрите — шляхом підняття (не підняття) депутатами рук;
2) поіменне — шляхом опитування;
3) таємне — шляхом подачі бюлетенів.
У такому разі кількість голосів “ЗА”, “ПРОТИ”, “УТРИМАЛОСЬ”

підраховує обрана депутатами лічильна комісія, яка формується
з представників різних депутатських груп, фракцій, або уповнова�
жених представників депутатських груп, фракцій до моменту об�
рання лічильної комісії.

5. При виникненні у будь�якого депутата Київради сумнівів що�
до дотримання вимог Регламенту при прийнятті конкретного рі�
шення, за пропозиціями голів або уповноважених представників
депутатських груп, фракцій Київради головуючий ставить зазна�
чене питання на голосування. У разі, якщо зазначену пропозицію
підтримала більшість депутатів від загального складу Київради,
проводиться поіменна реєстрація депутатів Київради, присутніх на
пленарному засіданні.

6. У разі порушення вимог особистого голосування депутата�
ми Київради при прийнятті Київрадою рішення, головуючий може
за пропозицією голів або уповноважених представників депутат�
ських груп, фракцій Київради поставити відповідне рішення Київ�
ради на повторне голосування.

7. На прохання депутатів Київради, депутатських груп, фрак�
цій Київради головуючий інформує про результати голосування по
депутатських групах, фракціях.

8. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, пе�
редбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”. Таємне голосування може провадитись також і в інших ви�
падках за рішенням Київради, прийнятим більшістю голосів депу�
татів від загального складу Київради.

9. Форма таємного голосування (за допомогою бюлетенів чи
за допомогою системи “РАДА”) визначається рішенням Київради,
прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу Ки�
ївради.

10. Процедура голосування за допомогою бюлетенів визначає�
ться процедурним рішенням Київради і передбачає створення лі�
чильної комісії, виготовлення бюлетенів, реєстрації депутатів, го�
лосування та підрахунку голосів.

11. Лічильна комісія депутатів створюється відповідно до про�
порційного представництва депутатських груп, фракцій. Таємне
голосування вважається таким, що відбулося, якщо кількість де�
путатів, що взяли участь у голосуванні, становить більше полови�
ни від загального складу Київради. Після закінчення голосування
лічильна комісія проводить підрахунок голосів і складає протокол
голосування. Протокол підписують всі присутні члени лічильної
комісії. У разі незгоди будь�кого з членів лічильної комісії з про�
токолом, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка
додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.
Про результати таємного голосування голова лічильної комісії або
визначений комісією член комісії доповідає на пленарному засі�
данні. У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку го�
лосування, результати цього голосування оголошуються недійс�
ними. Про порушення лічильна комісія доповідає Київраді, яка
приймає процедурне рішення щодо розслідування факту пору�
шення і наслідків голосування.

12. Кожен депутат Київради за його письмовим зверненням має
право отримати роздруківку результатів голосування з системи
“РАДА”: загального голосування, окремо по кожній депутатській
групі, фракції Київради, результатів голосування позафракційних
депутатів, поіменного голосування з питань порядку денного пле�
нарного засідання сесії Київради.

13. Питання порядку денного, що не були розглянуті на відпо�
відному пленарному засіданні Київради, включаються до порядку
денного наступного пленарного засідання Київради, якщо Київра�
дою не прийнято щодо них іншого рішення.

14. Рішення з процедурних питань приймаються за підтримки
не менше однієї третини депутатів (40 депутатів) Київради, крім
випадків, передбачених цим Регламентом. Процедурним вважає�
ться питання регулювання роботи пленарного засідання Київра�
ди. Київрада не приймає з процедурного питання окреме рішен�
ня як документ.

Стаття 32. Заслуховування Київрадою звітів та 
порядок проведення пленарних засідань Київради 
у формі громадських слухань

1. За рішенням Київради одне із пленарних засідань Київради
або його частина можуть бути присвячені заслуховуванню звітів,
а також інформуванню постійних комісій Київради, посадових осіб
органів державної влади та місцевого самоврядування, підпри�
ємств, установ та організацій комунальної форми власності від�
повідно до вимог законодавства. Порядок проведення таких пле�
нарних засідань затверджується процедурним рішенням Київра�
ди.

2. За пропозицією Київського міського голови, заступника місь�
кого голови — секретаря Київради, постійних комісій, депутат�
ських груп, фракцій пленарне засідання Київради може бути про�
ведено у формі громадських слухань з питань, що становлять су�
спільний інтерес. Пропозиція щодо питання порядку денного гро�
мадських слухань вноситься до секретаріату Київради у письмо�
вому вигляді, в пропозиції обґрунтовується необхідність обгово�
рення питання, зазначаються особи, присутність яких необхідна
під час розгляду цього питання, та пропозиції до відповідного про�
екту рішення Київради.

3. Для участі в громадських слуханнях запрошуються посадо�
ві особи органів державної влади та місцевого самоврядування,

представники підприємств, установ та організацій, а також гро�
мадськості, присутність яких необхідна для розгляду відповідно�
го питання порядку денного.

4. З метою підготовки інформації для громадських слухань Ки�
ївським міським головою, заступником міського голови — секре�
тарем Київради можуть надаватися відповідні доручення.

5. Для проведення громадських слухань процедурним рішен�
ням Київради затверджується порядок роботи, який включає три�
валість слухань, загальний час для розгляду кожного питання по�
рядку денного, тривалість виступів доповідачів та інші питання, що
стосуються організації роботи засідання.

6. Під час обговорення питань порядку денного громадських
слухань Київським міським головою, заступником міського голо�
ви — секретарем Київради можуть надаватися доручення відпо�
відним посадовим особам виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації), підприємств, установ та органі�
зацій комунальної форми власності.

7. За результатами розгляду питань порядку денного громад�
ських слухань приймаються рішення, проекти яких повинні бути
розроблені та опрацьовані відповідно до вимог цього Регламен�
ту.

8. Гласність громадських слухань забезпечується шляхом транс�
ляції розгляду питань порядку денного телерадіокомпанією “Ки�
їв” у запису у вечірні години, а також шляхом розміщень відповід�
них інформаційних повідомлень та прийнятих рішень на офіцій�
ному веб�сайті Київради та публікації їх в газеті Київради “Хреща�
тик”.

Стаття 33. Дисципліна та етика в діяльності Київради
1. Депутати Київради, присутні та запрошені на пленарних за�

сіданнях Київради не повинні вживати образливі висловлювання,
закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на за�
сіданні Київради має право попереджати промовця про неприпус�
тимість таких висловлювань і закликів та після одного попере�
дження позбавляти його слова на пленарному засіданні.

2. Під час пленарного засідання Київради депутати повинні ут�
римуватись від дій, які перешкоджають викладенню або сприй�
няттю виступу (вигуки, оплески тощо). Головуючий на пленарно�
му засіданні Київради подовжує час для виступу промовця на
строк, на який його виступ було перервано. Якщо депутат своєю
поведінкою заважає проведенню пленарного засідання Київради,
головуючий на засіданні Київради попереджає його персонально
і закликає до порядку. Після одного попередження головуючий мо�
же припинити пленарне засідання на певний час або поставити
на розгляд Київради питання про позбавлення депутата слова на
пленарному засіданні Київради.

3. Депутат Київради не несе відповідальності за виступи на за�
сіданнях Київради та її органів, за винятком відповідальності за об�
разу чи наклеп.

Стаття 34. Запобігання порушенню порядку 
на пленарному засіданні Київради

1. Якщо на пленарному засіданні Київради порушується поря�
док і головуючий на засіданні позбавлений можливості це пору�
шення припинити, він може оголосити перерву до 30 хвилин для
проведення консультацій з відповідними депутатськими групами,
фракціями.

2. Якщо після відновлення пленарного засідання порушення по�
рядку продовжується та відновити нормальну роботу пленарного
засідання неможливо, головуючий має право закрити пленарне
засідання.

Стаття 35. Права та обов’язки головуючого на
пленарному засіданні Київради

1. Головуючий на пленарному засіданні Київради має право:
1) позбавити виступаючого слова на пленарному засіданні або

припинити його виступ у порядку, визначеному цим Регламентом;
2) звертатися за інформацією до депутатів, постійних комісій

Київради та посадових осіб;
3) оголошувати перерви у пленарному засіданні;
4) надавати слово для репліки у випадку згадування прізвища

виступаючого;
5) робити офіційні повідомлення;
6) виправляти помилки, допущені у виступах, редагувати озву�

чені пропозиції;
7) у першочерговому порядку вносити пропозиції з процедур�

них питань щодо організації пленарного засідання. Якщо з цих
питань вносяться альтернативні пропозиції, пропозиції головуючо�
го ставляться на голосування першими;

8) припиняти виступ промовця, якщо він виступає не з обго�
ворюваного питання, не з тих підстав, з яких йому надано слово,
або перевищує встановлений для виступу час.

2. Головуючий на пленарному засіданні Київради зобов’язаний:
1) дотримуватись вимог цього Регламенту і забезпечувати йо�

го дотримання всіма учасниками пленарного засідання, дотриму�
ватися порядку денного;

2) забезпечувати дотримання прав депутатів на пленарному за�
сіданні;

3) забезпечувати порядок у сесійній залі;
4) контролювати час, встановлений цим Регламентом для ви�

ступу, своєчасно нагадувати виступаючому про закінчення вста�
новленого часу.

3. У разі грубого або систематичного порушення Регламенту
головуючим на пленарному засіданні Київради, на пропозицію,
внесену не менш як двома депутатськими групами, фракціями,
після двох попереджень комісії, до функціональної спрямованості
якої відносяться питання Регламенту, що фіксуються в протоколі,
Київрада може прийняти рішення більшістю голосів депутатів від
загального складу Київради про відсторонення головуючого від ве�
дення пленарних засідань до двох пленарних засідань.

Стаття 36. Оформлення рішень Київради, протоколу
та стенограми пленарного засідання Київради

1. На пленарному засіданні Київради працівники секретаріату
Київради, які забезпечують роботу відповідних постійних комісій
Київради, фіксують усі зауваження до проектів рішень Київради,
що озвучені та проголосовані на пленарному засіданні Київради.

2. Після прийняття Київрадою рішення профільна постійна ко�
місія Київради з попереднього розгляду відповідного проекту рі�
шення у чотирнадцятиденний строк з дня пленарного засідання
опрацьовує рішення відповідно до зауважень та змін, які були
прийняті на пленарному засіданні Київради та зафіксовані у сте�
нограмі, і подає їх до управління організаційного та документаль�
ного забезпечення Київради для візування заступником міського го�
лови — секретарем Київради та підпису Київським міським головою.



3. Рішення Київради для підпису Київським міським головою го�
тується на номерному бланку рішення Київради.

4. На зворотному боці останньої сторінки рішення Київради дру�
куються дані про візування рішення Київради, а саме: посада, пріз�
вище та ініціали осіб, які завізували рішення Київради.

5. Рішення Київради візують:
1) заступник міського голови — секретар Київради;
2) керуючий справами;
3) голова або за його відсутності чи неможливості виконання ним

своїх обов’язків заступник голови або секретар профільної постій�
ної комісії Київради з попереднього розгляду відповідного проекту
рішення Київради;

4) начальник управління організаційного та документального за�
безпечення секретаріату Київради;

5) начальник управління правового забезпечення секретаріату
Київради;

6) головний спеціаліст, який здійснює літературне редагування.
6. Управління організаційного та документального забезпечення

секретаріату Київради не пізніше ніж через двадцять п’ять днів з дня
пленарного засідання Київради передає рішення Київради, оформ�
лене у відповідності до вимог частин третьої та четвертої цієї статті,
на підпис Київському міському голові.

7. Заступник міського голови — секретар Київради підписує до�
датки до рішення Київради.

8. Після пленарного засідання Київради управління організацій�
ного та документального забезпечення секретаріату Київради в се�
миденний строк готує протокол та стенограму пленарного засідан�
ня Київради, яку підписує головуючий на пленарному засіданні Ки�
ївради.

9. Після підписання рішення Київради Київським міським голо�
вою управління організаційного та документального забезпечення
секретаріату Київради присвоює номер та реєструє рішення Київра�
ди.

10. Оригінали рішень Київради, протоколи пленарних засідань та
стенограми пленарних засідань Київради, дані про хід голосування
та поіменна реєстрація депутатів Київради (електронна система “РА�
ДА”), протоколи засідань Президії Київради зберігаються в управ�
лінні організаційного та документального забезпечення секретарі�
ату Київради.

11. Протокол і стенограма пленарного засідання Київради є офі�
ційними документами, що підтверджують процес обговорення і прий�
няття рішення Київрадою. Ці документи надаються депутатам Київ�
ради, фізичним та юридичним особам управлінням організаційного
та документального забезпечення секретаріату Київради за їх пись�
мовим зверненням.

12. Протокол, стенограма пленарного засідання Київради, резуль�
тати голосування розміщуються на офіційному сайті Київради не піз�
ніше ніж через чотирнадцять днів з дня пленарного засідання Київ�
ради.

13. Засідання Київради протоколюються управлінням організа�
ційного та документального забезпечення Київради. У протоколі фік�
суються:

1) дата, час проведення засідання Київради, тривалість перерви;
2) прізвище та ініціали головуючого на засіданні Київради та пріз�

вища та ініціали присутніх депутатів (список присутніх на пленарно�
му засіданні сесії Київради депутатів оформлюється як додаток до
протоколу);

3) прізвища та ініціали відсутніх депутатів Київради (як додаток
до протоколу);

4) прізвища та ініціали запрошених та присутніх на пленарному
засіданні Київради осіб;

5) питання порядку денного, винесені на розгляд (у вигляді окре�
мого рішення), а також усі подання, питання і пропозиції та спосіб
їх вирішення;

6) заяви, щодо яких прозвучали вимоги про занесення їх до про�
токолу (як додатки до протоколу);

7) заходи щодо дисциплінарного впливу та прізвища тих, до ко�
го вони були вжиті;

8) запити та запитання депутатів Київради та відповіді на них (як
додатки до протоколу);

9) повідомлення (як додатки до протоколу);
10) повні результати голосування з прийнятих рішень Київради,

в тому числі поіменних голосувань (як додатки до протоколу);
11) протокольні доручення (як додатки до протоколу).
14. Засідання Київради стенографується. Ведення стеногра�

ми та розшифровку здійснює управління організаційного та до�
кументального забезпечення секретаріату Київради. Стеногра�
ма повинна повністю і точно відображати хід обговорень та міс�
тити інформацію про день, місце і час проведення засідання,
порядок денний засідання Київради, прізвище головуючого на
засіданні. Стенограма пленарного засідання Київради офор�
млюється в семиденний строк з дня пленарного засідання Ки�
ївради.

15. Запис пленарного засідання Київради зберігається в управ�
лінні організаційного та документального забезпечення секретарі�
ату Київради на строк повноваження Київради.

16. Кожен аркуш стенограми підписує із зазначенням прізвища
і дати особа, яка відповідає за її оформлення, а саму стенограму під�
писує заступник міського голови — секретар Київради.

17. Управління організаційного та документального забезпечен�
ня секретаріату Київради веде справу засідання, яка включає:

1) протокол засідання;
2) стенограму засідання;
3) результати реєстрацій та голосувань;
4) проекти документів з додатками, які розглядалися на засідан�

ні;
5) інші матеріали, які поширено управлінням організаційного та

документального забезпечення секретаріату Київради серед депу�
татів у зв’язку з розглядом питань на цьому засіданні;

6) заяви, запити, звернення.
Стаття 37. Набрання чинності рішеннями Київради
1. Рішення Київради у п’ятиденний строк з моменту його прий�

няття може бути зупинене Київським міським головою і внесене на
повторний розгляд Київради із обґрунтуванням зауважень. Київра�
да зобов’язана на черговому пленарному засіданні повторно роз�
глянути рішення. Якщо рішення Київради у п’ятиденний строк з мо�
менту його прийняття не зупинено Київським міським головою, то
Київський міський голова зобов’язаний його підписати у встановле�
ний Регламентом Київради строк.

2. Якщо Київрада відхилила зауваження Київського міського го�
лови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів де�

путатів Київради від загального складу Київради, воно набирає чин�
ності.

3. Рішення Київради нормативно�правового характеру набира�
ють чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо Київрадою не
встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію. Рішення
Київради не нормативно�правового характеру та рішення індивіду�
альної дії набирають чинності з моменту їх прийняття, крім випад�
ків, передбачених частиною першою цієї статті. Рішення Київради
нормативно�правового характеру оприлюднюються не пізніше три�
дцяти днів з моменту їх прийняття. Офіційне оприлюднення всіх рі�
шень Київради нормативно�правового характеру здійснюється шля�
хом опублікування у газеті Київради “Хрещатик”. Офіційне оприлюд�
нення рішень Київради покладається на секретаріат Київради.

4. Контроль за офіційним оприлюдненням рішень Київради по�
кладається на заступника міського голови — секретаря Київради.

5. Усі підписані Київським міським головою рішення, прийняті на
черговому пленарному засіданні Київради, в десятиденний строк з
дня підписання секретаріат Київради надає до постійних комісій від�
повідно до їх функціонального спрямування.

6. Депутати Київради можуть замовити та отримати завірені пе�
чаткою секретаріату Київради копії рішень Київради в управлінні ор�
ганізаційного та документального забезпечення секретаріату Київ�
ради. На письмове звернення громадянина, підприємства, устано�
ви чи організації їм надається копія рішення Київради.

Розділ VII. РОЗГЛЯД І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМИ ПРОЦЕДУРАМИ

Стаття 38. Розгляд та прийняття рішень Київради про
бюджет міста Києва та про Програму соціально-економіч-
ного розвитку міста Києва, звіту про виконання бюджету та
звіту про виконання Програми соціально-економічного роз-
витку

1. Порядок розгляду та прийняття рішень Київради про бюджет
міста Києва та про програму соціально�економічного розвитку міс�
та Києва, звіту про їх виконання регламентується Конституцією Укра�
їни, Бюджетним кодексом України, законами України “Про столицю
України — місто�герой Київ”, “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, про Державний бюджет України на відповідний рік, іншими за�
конами, які регламентують бюджетні правовідносини, та цим Рег�
ламентом.

2. Організація розгляду проекту бюджету та проекту програми
соціально�економічного розвитку покладається на постійну комісію
Київради, до функціональної спрямованості якої належать питання
бюджету та соціально�економічного розвитку.

3. Київрада може дати доручення виконавчому органу Київради
(Київській міській державній адміністрації) підготувати проект рішен�
ня про основні пріоритети бюджету міста Києва на наступний рік. У
разі надання такого доручення відповідний проект рішення подаєть�
ся не пізніше першого жовтня року, що передує плановому.

4. У десятиденний строк після представлення проекту рішення
про основні пріоритети бюджету міста Києва на наступний рік депу�
тати Київради подають свої пропозиції до цього проекту рішення, до
постійної комісії, до функціональної спрямованості якої належать пи�
тання бюджету та соціально�економічного розвитку, яка узагальнює
їх та направляє до виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації).

5. При розробці проектів рішень про бюджет міста Києва на на�
ступний рік та Програму соціально�економічного розвитку міста Ки�
єва на наступний рік виконавчий орган Київради (Київська міська дер�
жавна адміністрація) враховує рішення Київради про основні пріо�
ритети бюджету міста Києва на наступний рік у разі його прийнят�
тя.

6. Проекти рішень про бюджет міста Києва та про Програму со�
ціально�економічного розвитку міста Києва готуються та виносять�
ся на розгляд Київради виконавчим органом Київради (Київською
міською державною адміністрацією).

7. Після подання виконавчим органом Київради (Київською місь�
кою державною адміністрацією) проекту рішення Київради про бю�
джет міста Києва на наступний бюджетний рік та проекту рішення
про програму соціально�економічного розвитку міста Києва пред�
ставник суб’єкта подання проектів рішень представляє їх на пленар�
ному засіданні Київради. Голова постійної комісії Київради, до функ�
ціональної спрямованості якої належать питання бюджету та соці�
ально�економічного розвитку, доповідає про відповідність поданих
проектів рішень вимогам законодавства та висновок профільної по�
стійної комісії щодо цих проектів рішень.

8. Представник виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) відповідає на запитання депутатів, після чо�
го проводиться обговорення поданих проектів.

9. Проекти рішень Київради про бюджет міста Києва та про про�
граму соціально�економічного розвитку міста Києва приймаються до
розгляду.

10. Після прийняття Київрадою до розгляду цих проектів рішень,
вони розглядаються депутатами, постійними комісіями Київради,
депутатськими групами, фракціями. Депутати Київради, постійні ко�
місії Київради, депутатські групи, фракції формують свої пропозиції
до проектів рішень про бюджет міста Києва та про програму соці�
ально�економічного розвитку міста Києва, в тому числі в частині ви�
трат на фінансування програм та сфер міського господарства, роз�
гляд яких віднесено до їх компетенції, та передають їх протягом де�
сяти днів з часу прийняття його до розгляду до постійної комісії Ки�
ївради, до функціональної спрямованості якої належать питання бю�
джету та соціально�економічного розвитку. Пропозиції подаються у
паперовому та електронному вигляді. Постійна комісія Київради, до
функціональної спрямованості якої належать питання бюджету та со�
ціально�економічного розвитку, узагальнює та передає їх на опра�
цювання суб’єкту подання.

11. Пропозиції про збільшення видатків бюджету міста Києва ма�
ють визначати джерела покриття таких видатків; пропозиції про змен�
шення доходів бюджету міста Києва мають визначати джерела ком�
пенсації втрат доходів бюджету міста Києва або види та обсяги ви�
датків, що підлягають відповідному скороченню. Жодна з таких про�
позицій не повинна призводити до створення дефіциту бюджету
міста Києва та зміни обсягу міжбюджетних трансфертів. Якщо одна
із зазначених вимог не виконується, відповідна пропозиція до роз�
гляду постійною комісією Київради, до функціональної спрямовано�
сті якої належать питання бюджету та соціально�економічного роз�
витку, не приймається.

12. Постійна комісія Київради, до функціональної спрямованості
якої належать питання бюджету та соціально�економічного розвит�
ку, після опрацювання виконавчим органом Київради (Київською
міською державною адміністрацією) наданих пропозицій протягом

десяти днів проводить спільні засідання з постійними комісіями Ки�
ївради, депутатськими групами, фракціями, на яких розглядає по�
дані в установленому порядку пропозиції до проектів рішень про
бюджет та програму соціально�економічного розвитку і приймає
по них відповідні висновки, які направляються суб’єкту подання цих
проектів рішень.

13. Доопрацьований проект рішення Київради про бюджет міс�
та Києва повинен містити текстові статті та показники, уточнені
відповідно до висновків постійної комісії Київради, до функціональ�
ної спрямованості якої належать питання бюджету та соціально�еко�
номічного розвитку, а саме:

1) загальну суму доходів і видатків бюджету міста Києва (з роз�
поділом на загальний та спеціальний фонди), включаючи міжбюджет�
ні трансферти, а також розподіл видатків на поточні і капітальні;

2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) бюджету міс�
та Києва в наступному бюджетному періоді і боргу бюджету міста
Києва на кінець наступного бюджетного періоду; повноваження
щодо надання гарантій бюджету міста Києва;

3) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бю�
джету міста Києва за бюджетною класифікацією;

4) доходи бюджету міста Києва за бюджетною класифікацією;
5) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів бюджету

міста Києва;
6) додаткові положення, що регламентують процес виконання

бюджету міста Києва.
14. Доопрацьовані проекти рішень Київради про бюджет міста

Києва та про програму соціально�економічного розвитку міста Ки�
єва виносяться на пленарне засідання Київради, де заслуховуєть�
ся доповідь голови постійної комісії Київради, до функціональної
спрямованості якої належать питання бюджету та соціально�еко�
номічного розвитку, а також доповіді уповноваженого представни�
ка виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації). Після обговорення доповідей приймаються рішення що�
до взяття відповідних проектів рішень Київрадою за основу. Із спір�
них питань та питань, які не враховані при доопрацюванні зазна�
чених проектів рішень, але містяться у пропозиціях депутатів, по�
стійних комісій Київради та депутатських груп, фракцій, і на яких
вони наполягають, відбувається окреме голосування, при цьому за�
слуховуються думки голови постійної комісії Київради, до функціо�
нальної спрямованості якої належать питання бюджету та соціаль�
но�економічного розвитку, депутатів Київради та представників
суб’єкта подання проектів рішень. Після цього подані проекти рі�
шень можуть бути прийняті в цілому.

15. Бюджет міста Києва затверджується рішенням Київради не
пізніше ніж у двотижневий строк після офіційного опублікування за�
кону про Державний бюджет України на відповідний рік.

16. В окремих випадках за рішенням Київради процедура прий�
няття бюджету міста Києва та Програми соціально�економічного
розвитку міста Києва може бути змінена, але в межах, визначених
законодавством.

17. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято
рішення про бюджет міста Києва, виконавчий орган Київради (Ки�
ївська міська державна адміністрація) та районні в місті Києві дер�
жавні адміністрації мають право здійснювати видатки з бюджету
міста Києва згідно з вимогами Бюджетного кодексу України.

18. Проекти рішень щодо внесення змін до бюджету міста Ки�
єва та програми соціально�економічного розвитку міста Києва го�
туються та подаються до Київської міської ради у відповідності до
статті 23 цього Регламенту.

19. Річні звіти про виконання бюджету міста Києва та Програ�
ми соціально�економічного розвитку міста Києва подаються вико�
навчим органом Київради (Київською міською державною адмініс�
трацією) у двомісячний строк після завершення відповідного бю�
джетного періоду. До звітів додаються аналітичні матеріали у ви�
гляді порівняльних таблиць. Форми порівняльних таблиць затвер�
джуються постійною комісією, до функціональної спрямованості
якої належать питання бюджету та соціально�економічного розвит�
ку.

20. Перевірка річних звітів здійснюється постійною комісією Ки�
ївради, до функціональної спрямованості якої належать питання
бюджету та соціально�економічного розвитку, у визначеній нею
формі (проведення аудиторських перевірок, звернення до кон�
трольно�ревізійного управління про проведення перевірок тощо),
після чого Київрада на пленарному засіданні затверджує звіт про
виконання бюджету міста Києва та звіт про виконання Програми
соціально�економічного розвитку міста Києва або приймає інше рі�
шення з цього приводу.

21. Інформація про хід виконання бюджету міста Києва за квар�
тал, півріччя та 9 місяців подається до Київради виконавчим орга�
ном Київради (Київською міською державною адміністрацією) про�
тягом сорока п’яти днів після закінчення звітного періоду. Отри�
мана інформація розглядається на засіданні постійної комісії, до
функціональної спрямованості якої належать питання бюджету та
соціально�економічного розвитку, і надається всім депутатам для
ознайомлення.

Стаття 39. Розгляд проектів рішень Київради, 
направлених на додаткове опрацювання

1. У разі необхідності проект рішення Київради направляється
на додаткове опрацювання, для чого головуючим на пленарному
засіданні створюється робоча група.

2. До складу робочої групи включаються депутати Київради,
представники секретаріату Київради, виконавчого органу Київра�
ди (Київської міської державної адміністрації), а також інші особи.

3. Додаткове опрацювання проекту рішення проводиться робо�
чою групою між пленарним засіданням Київради, на якому було
прийнято рішення про необхідність додаткового опрацювання, та
наступним пленарним засіданням. Матеріали, що були направле�
ні на додаткове опрацювання, обов’язково виносяться на розгляд
наступного пленарного засідання Київради.

4. На першому засіданні робочої групи з числа депутатів, які вхо�
дять до її складу, обирається голова робочої групи.

5. Право ухвального голосу на засіданнях робочої групи мають
лише депутати, які входять до її складу.

6. До участі у роботі групи можуть залучатися представники ор�
ганів державної влади та місцевого самоврядування, фахівці, екс�
перти.

7. Засідання робочої групи оформлюються протоколом, веден�
ня та оформлення якого покладається на відповідного працівника
секретаріату Київради.

8. За наслідками додаткового опрацювання проекту рішення ро�
боча група ухвалює рішення про:

1) схвалення проекту рішення;
2) направлення проекту рішення на доопрацювання суб’єкту по�

дання (з обґрунтуванням та відповідними рекомендаціями);
3) відхилення проекту рішення (з зазначенням підстав, з яких про�

ект відхиляється, з посиланням на положення законодавства Укра�
їни).

9. Протокол засідання робочої групи реєструється у профільній
постійній комісії Київради та долучається до проекту рішення Київ�
ради.

10. На черговому пленарному засіданні Київради до проведен�
ня голосування за проект рішення Київради, який був направлений
на додаткове опрацювання, головуючий інформує депутатів про
зміст протоколу засідання робочої групи та у разі необхідності на�
дає слово представнику робочої групи. Після чого залежно від вис�
новків робочої групи на голосування ставляться пропозиції:

1) підтримати проект рішення;
2) відхилити проект рішення;
3) направити проект рішення на доопрацювання суб’єкту подан�

ня.
Стаття 40. Розгляд і прийняття Київрадою регуляторних

актів
1. Порядок розгляду і прийняття Київрадою регуляторних актів

регламентується законами України “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності” та цим Регламентом. Відповідно до цієї
статті Київрадою розглядаються і приймаються регуляторні акти,
окремі положення яких спрямовані на правове регулювання госпо�
дарських відносин, а також адміністративних відносин між Київра�
дою та суб’єктами господарювання.

2. Суб’єкт подання проекту регуляторного акта у формі проек�
ту рішення Київради, перед поданням його на розгляд Київради, у
встановлені Законом України “Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності” строки розміщує на офі�
ційному веб�сайті Київської міської влади (www.kmv.gov.ua) відпо�
відний проект рішення, пояснювальну записку до нього, аналіз ре�
гуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення з метою
одержання зауважень і пропозицій.

3. Кожен проект регуляторного акта, внесений на розгляд Київ�
ради, направляється постійній комісії Київради, до функціональної
спрямованості якої належить питання реалізації державної регуля�
торної політики, для надання експертного висновку про відповід�
ність проекту регуляторного акта положенням Закону України “Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської ді�
яльності”, зокрема принципам державної регуляторної політики і ви�
могам щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

4. У разі внесення на розгляд Київради проекту регуляторного
акта без аналізу регуляторного впливу, постійна комісія Київради,
до функціональної спрямованості якої належить питання реалізації
державної регуляторної політики, може ініціювати питання про на�
правлення проекту регуляторного акта на доопрацювання суб’єкту
його подання.

5. Надання постійною комісією Київради, до функціональної
спрямованості якої належить питання реалізації державної регу�
ляторної політики, негативного експертного висновку не позбав�
ляє суб’єкта подання проекту регуляторного акта можливості ви�
несення проекту на розгляд пленарного засідання Київради ра�
зом з доданим до нього негативним експертним висновком.

6. При представленні на пленарному засіданні Київради про�
екту регуляторного акта голова постійної комісії, до функціональ�
ної спрямованості якої належить питання реалізації державної ре�
гуляторної політики, доповідає експертний висновок цієї постій�
ної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам
Закону України “Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності”.

7. План діяльності Київради з підготовки проектів регулятор�
них актів та змін до нього оприлюднюється у газеті Київської місь�
кої ради “Хрещатик” та на офіційному веб�сайті Київської міської
влади (www.kmv.gov.ua) розробником цих проектів з метою одер�
жання зауважень і пропозицій до внесення проектів на розгляд
пленарного засідання сесії Київради.

8. Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту ре�
гуляторного акта, внесеного на розгляд сесії Київради, та щодо
відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними
та юридичними особами розробникові цього проекту рішення та
профільній постійній комісії Київради.

9. Регуляторний акт не може бути прийнятий Київрадою, як�
що відсутній аналіз регуляторного впливу та якщо проект регу�
ляторного акта не був оприлюднений. У разі виявлення будь�якої
з цих обставин у прийнятому рішенні Київський міський голова
вживає заходів до усунення цих порушень відповідно до вимог
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

10. Регуляторний акт, прийнятий Київрадою, офіційно опри�
люднюється у газеті Київської міської ради “Хрещатик” та на офі�
ційному веб�сайті Київської міської ради (www.kmr.gov.ua) не піз�
ніше ніж у десятиденний строк після його підписання Київським
міським головою.

11. Виконання заходів щодо відстеження результативності ре�
гуляторних актів, прийнятих Київрадою, забезпечується виконав�
чим органом Київради (Київською міською державною адмініс�
трацією). Звіт про відстеження результативності регуляторних ак�
тів оприлюднюється у газеті Київської міської ради “Хрещатик” та
на офіційному веб�сайті Київської міської влади (www.kmv.gov.ua)
не пізніше ніж у десятиденний строк з дня підписання звіту.

12. Не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення
звіту про відстеження результативності регуляторного акта звіт
подається виконавчим органом Київради (Київською міською дер�
жавною адміністрацією) до профільної постійної комісії Київради.

13. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта на
підставі аналізу звіту про відстеження його результативності прий�
має постійна комісія Київради, до функціональної спрямованості
якої належить питання реалізації державної регуляторної політи�
ки, або розробник проекту регуляторного акта.

14. Київрада заслуховує щорічний звіт голови виконавчого ор�
гану Київради (Київської міської державної адміністрації) про здійс�
нення державної регуляторної політики виконавчим органом Ки�
ївради (Київською міською державною адміністрацією).

Заст пни місь о о олови
— се ретар Київради Г. Гере а
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щоденна місь а азета

Internet: www.kreschatic.kiev.ua  
E-mail: info@kreschatic.kiev.uaЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ

(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

1. Ярошен о Р. В. - олова постійної омісії
2. Брезвін А. І.
3. Нова І. В.
4. Філіппов В. В.
5. Шлапа В. Л.
6. Мельни С. М.
7. Незнал О. Г.
8. Лановий В. Т.
9. Філатов Я. О.
10. Гр ш о В. В.
11. Слободян Р. Б.
12. Странні ов А. М.
13. Біч Ю. В.
14. Парцхаладзе Л. Р.
15. Дов ий О. С.

Постійна комісія з питань земельних відносин, містобудування та архітектури

1. Шевчен о А. А. - олова постійної омісії

2. Мир ородсь ий А. С.
3. Щербинсь а Я. В.

4. Іщен о В. О.

5. Кримча С. О.

6. Меліхова Т. І.

7. Березен о С. І.
8. Голиця М. М.
9. Ліщен о О. В.
10. Бален о І. М.
11. Засен о О. Ю.
12. Костржевсь ий Д. Б.
13. Гаврилен о Б. Б.
14. Шпа І. В.
15. Омельянен о О. А.
16. Дробот В. І.
17. Іш нінов Ю. Г.

Постійна комісія з питань власності

1. Дейне а В. П. - олова постійної омісії

2. Мельнич Л. Ю.

3. Шафарен о Ж. Ю.

4. Лавров І. С.

5. Л 'яню М. В.

6. Дробот Б. В.

7. Теслен о П. П.

8. Штейнас Р. Б.

9. Слеп ань С. П.

10. Лавренен о В. І.

11. Паламарч М. П.

Постійна комісія з питань житлово�комунального господарства та паливно�енергетичного комплексу

1. Бондар Ю. І. - олова постійної омісії
2. Борисен о С. І.
3. Гоць ий М. М.
4. Шевч Є. Є.
5. Ярцев В. М.
6. Б л а ов Ю. К.
7. Клюс О. В.
8. Ч б А. В.

1. Шов н І. В. - олова постійної омісії
2. Козіс О. М.
3. Я овч М. Ю.
4. Плач ов І. В.
5. С пр нен о В. І.
6. Козир С. В.
7. Іванов П. Ф.

Постійна комісія з питань торгівлі, підприємництва, громадського харчування та послуг

1. Сенч В. В. - олова постійної омісії

2. Оврамен о О. В.

3. Комарниць ий Д. С.

4. Тищен о В. І.

5. Нова Н. В.

6. Паш о П. В.

Постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту

1. Шлапа А. В. - олова постійної омісії

2. Пабат О. В.

3. Кобєлєв В. І.

4. Семеню А. М.

5. Бере овий Ю. М.

6. Лебідь П. Д.

7. Каплен о А. С.

8. Іонова М. М.

Постійна комісія з питань екологічної політики

1. Мос аль Д. Д. - олова постійної омісії

2. Гаврилен о О. Б.

3. Петь н О. Д.

4. Каза ов Д. Ю.

5. Гайд В. М.

6. Саврасов М. В.

Постійна комісія з питань транспорту та зв'язку

1. Олійни Д. М. - олова постійної омісії

2. Лойфенфельд О. Я.

3. Кононен о І. В.

4. Ламб ць ий М. М.

5. Мошенсь ий В. З.

6. Солошен о І. М.

7. Семино а В. І.

Постійна комісія з питань промисловості, інноваційної та регуляторної політики

Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної
політики

1. Кач ан О. В. - олова постійної омісії

2. Дмитр Ю. П.

3. Драпій О. Ф.

4. Ні льшин Д. О.

5. Медведєв О. О.

6. Клич о В. В.

7. Сер ійч В. О.

8. Гріню В. Р.

Постійна комісія з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики

1. Павли В. А. - олова постійної омісії

2. Мельни М. І.

3. Греч івсь ий П. М.

4. К рилич М. Я.

5. Карп нцов В. В.

6. Резні ов О. Ю.

7. Самохін О. Ю.

Постійна комісія з питань культури та туризму

1. Бри инець О. М. - олова постійної омісії

2. Резні ович М. І.

3. Тол биць ий О. П.

4. Ж равсь ий В. С.

5. Ковален о А. А.

6. Заєць А. Г.

Постійна комісія з питань сім'ї, молоді та спорту

1. На м о В. М. - олова постійної омісії

2. Андрієвсь ий Д. Й.

3. К ровсь ий О. І.

4. Заєць О. Г.

5. Старостен о Г. В.

6. Славная О. В.

Постійна комісія з питань освіти та науки

1. Пономарен о В. М. - олова постійної омісії

2. На мен о В. М.

3. Костю С. М.

4. Миронова З. М.

5. Давиден о О. В.

6. За ревсь а Л. О.

7. Євлах О. Ю.

Заст пни місь о о олови -
се ретар Київради Г. Гере а

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 14 липня 2011року № 384/5771

Перелік та склад постійних комісій Київської міської ради VI скликання
Постійна комісія з питань бюджету та соціально�економічного розвитку

Про внесення змін 
до рішення Київради від 01.07.08 № 9/9

“Про перелік та склад постійних комісій Київради”

Рішення Київської міської ради № 384/5771 від 14 липня 2011 року

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні” та на підставі пропозицій депутатських фракцій щодо формування постійних комісій Київ�
ської міської ради VI скликання Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київради від 01.07.08 № 9/9
“Про перелік та склад постійних комісій Київради”, виклавши
додаток у новій редакції, що додається.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської місь%
кої ради “Хрещатик”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по%

стійну комісію Київради з питань правопорядку, регламенту та
депутатської етики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий


