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Ó Ï²ØÎÕÎÄ²Â ³ âîä³¿â ñâîº áà-
÷åííÿ, ÿêîþ ìàº áóòè îïòèìàëü-
íà øâèäê³ñòü òðàíñïîðòó íà ñòî-
ëè÷íèõ äîðîãàõ. Ïåðø³ õî÷óòü,
àáè ÷è íå íà êîæí³é âóëèö³ áóëè
âñòàíîâëåí³ ñâ³òëîôîðè àáî ïðè-
íàéìí³ ëåæà÷³ ïîë³öåéñüê³ (áî
çíàêè ÷è íàìàëüîâàí³ çåáðè ÷àñ-
òî íå º «âàãîìèì» àðãóìåíòîì
äëÿ âîä³¿â çóïèíèòèñÿ ³ ïðîïóñòè-
òè æ³íêó ç äèòèíîþ ÷è çãðàéêó
øêîëÿð³â) — íàïåðåäîäí³ ïåðøî-
ãî âåðåñíÿ öå äóæå àêòóàëüíî. Ç
òàêèì ïðîõàííÿì çâåðíóëàñÿ äî
Â³êòîðà ×åðí³ÿ ìåøêàíêà ìàñè-
âó Íîâîá³ëè÷³. Ç ââåäåííÿì â åêñ-
ïëóàòàö³ºþ íîâî¿, êîðîòêî¿ äîðî-
ãè íà ²ðï³íü, êîëèñü òèõà âóëèöÿ
Íàóìîâà ïåðåòâîðèëàñÿ íà ÿêóñü
øâèäê³ñíó òðàñó. Êàòåðèíà Ìè-

õàéë³âíà ðîçïîâ³ëà, ùî ê³ëüêà ì³-
ñÿö³â òîìó ¿¿ äî÷êó ³ âíó÷êó çáè-
ëà ìàøèíà — ÄÒÏ òðàïèëîñÿ íà
ñàìîìó ï³øîõ³äíîìó ïåðåõîä³ ïî-
áëèçó çóïèíêè «Äèìåðñüêà». ² öå
âæå íå ïåðøèé âèïàäîê íà ö³é
ìàã³ñòðàë³ — óçèìêó íà ³íøîìó
ï³øîõ³äíîìó ïåðåõîä³ ò³º¿ æ âó-
ëèö³ àâòîìîá³ëü çáèâ õëîï÷èêà.

«ß âàñ ðîçóì³þ ³ ñï³â÷óâàþ.
Ç³çíàþñÿ ÷åñíî, ÿêáè ìîÿ âîëÿ, ÿ
á ïîëîâèíó íàøèõ âîä³¿â
ïðèòÿãíóâ äî êðèì³íàëüíî¿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ çà æàõëèâó êóëü-
òóðó âîä³ííÿ àâòî. Àëå æ ìè íå
ìîæåìî ïðèñòàâèòè ðåãóëþâàëü-
íèêà á³ëÿ êîæíîãî ï³øîõ³äíîãî
ïåðåõîäó ÷è ïåðåõðåñòÿ. Ïðîòå ó
ìåíå º ãàðíà íîâèíà ñàìå äëÿ ö³º¿
âóëèö³ — ó âåðåñí³ íà ïåðåòèí³

Íàóìîâà òà Ï³äë³ñíî¿ âñòàíîâ-
ëÿòü ñâ³òëîôîð»,— ïîâ³äîìèâ êå-
ð³âíèê «Êè¿âäîðñåðâ³ñó».

Àëå íå çàâæäè ñâ³òëîôîð ãà-
ðàíòóº, ùî ïåðåõðåñòÿ ñòàíå áåç-
ïå÷í³øèì. Ïàí Îëåã, ÿêèé ìåø-
êàº íà Êóðåí³âö³ íåïîäàë³ê ëåãåí-
äàðíîãî êîëèñü ìàãàçèíó «Ï³íã-
â³í,» çâåðíóâ óâàãó, ùî íà ïåðåòè-
í³ ç âóëèöåþ Êîïèë³âñüêîþ ñâ³ò-
ëîôîð º, àëå â³í íå ïðàöþº. ßê ïî-

ÿñíèâ Â³êòîð ×åðí³é,
ðåãóëþâàëüíèé îá’-
ºêò íà öüîìó ì³ñö³
íåùîäàâíî âñòàíîâ-
ëåíèé — çàðàç òðè-
âàº éîãî íàëàãîäæåí-

íÿ ³ ï³äâåäåííÿ óñ³õ íåîáõ³äíèõ
êîìóí³êàö³é, òîæ çàïóñòÿòü éîãî
ó ðîáîòó äî 10 âåðåñíÿ. À îò ïàí
²ãîð ç öüîãî æ ðàéîíó çàçíà÷èâ,
ùî íà âóëèö³ Êèðèë³âñüê³é íåïî-
äàë³ê Êóðåí³âñüêîãî ðèíêó ñâ³òëî-
ôîð,äî ðå÷³, âñòàíîâëåíèé ìèíó-
ëîãî ðîêó, äóæå ÷àñòî ñòî¿òü âèì-
êíåíèé. Ïðî ïîøêîäæåíèé «ðåãó-
ëþâàëüíèê» ïîâ³äîìèëè ³ ÷åðåç
îô³ö³éíèé ñàéò Êîíòàêòíîãî öåí-
òðó — íà ïåðåõðåñò³ âóëèöü Ðå-
âóöüêîãî ³ Êðàâ÷óêà ÿê³ñü âàíäàëè
â³äëàìàëè çåëåíó ñåêö³þ ïîâîðî-
òó ïðàâîðó÷. À îò Îëåêñ³é Âàñè-
ëüîâè÷, ÿêèé ÷àñòî ïî ñïðàâàì ¿ç-
äèòü ÷åðåç âóëèöþ Áîðùàã³âñüêó,
ïîâ³äîìèâ, ùî ïîáëèçó áóäèíêó
¹ 212 çíàê «çóïèíêà çàáîðîíå-
íà» ìàëî òîãî, ùî ïîõèëèëàñÿ,òàê
ùå é òàì õòîñü ïðèë³ïèâ ðåêëàìó.

«Ìè äóæå âäÿ÷í³ íåáàéäóæèì
êèÿíàì çà òàê³ çàóâàæåííÿ, ³ âæå
ñüîãîäí³ íàø³ ôàõ³âö³ âè¿äóòü
íà ì³ñöÿ, àáè ïåðåâ³ðèòè ñèòó-
àö³þ,— çàçíà÷èâ Â³êòîð ×åðí³é,—
ó ñòîëèö³ ïîíàä 50 òèñÿ÷ çíàê³â,
³ íàì âàæêî êîíòðîëþâàòè ñòàí
êîæíîãî, õî÷à íàø³ ôàõ³âö³ ïðà-
öþþòü ó ö³ëîäîáîâîìó ðåæèì³,
òîìó äëÿ íàñ âàæëèâ³ òàê³ ï³ä-
êàçêè».

Äî ñëîâà, íà íåäîðå÷íó ðåê-
ëàìó íà ïåðåõðåñòÿõ ïîñêàðæèâ-
ñÿ ïàí Îëåêñàíäð. ¯¿ äóæå áàãàòî
íà âóëèö³ Ùåðáàêîâà. «Íà ïåðå-
õðåñòÿõ ðîçì³ùåí³ á³ëáîðäè ³ç
äóæå äâîçíà÷íèì çì³ñòîì, ùî
â³äâîë³êàº ³ âîä³¿â, ³ ï³øîõîä³â —
öå ïðîñòî íåïðèïóñòèìî»,— ââà-
æàº êèÿíèí.

² íàñàìê³íåöü, âàðòî çãàäàòè
îäíó ö³êàâèíêó—íà «ïðÿìó ë³í³þ»
ïîäçâîíèëà êèÿíêà Òàìàðà Áîé-
êî. Æ³íêà ïîïðîñèëà ïåðåíåñòè
çíàê ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â ïî íîâ³é
Îáóõ³âñüê³é òðàñ³. «Áàãàòî õòî äó-
ìàº, ùî òåðèòîð³àëüíî Êè¿â çà-
ê³í÷óºòüñÿ ñàìå òóò, ³ òàêèì ÷è-
íîì õóò³ð Âîëüíèé — ëåãåíäàð-
íà êè¿âñüêà «Öåðêîâùèíà» — íà-
÷å âèïàäàº ç ìåæ ñòîëèö³,— çà-
óâàæèëà ïàí³ Òàìàðà,— çàðàç òðè-
âàº ðåìîíò íà öüîìó â³äòèíêó äî-
ðîãè, ³ º ãàðíèé øàíñ âèïðàâèòè
òàêó ³ñòîðè÷íó íåñïðàâåäëèâ³ñòü».
Â³êòîð ×åðí³é ïîãîäèâñÿ, ùî ïè-
òàííÿ ö³êàâå ³ çàñëóãîâóº îêðå-
ìîãî îïðàöþâàííÿ �

Ñâ³òëîôîðè ÷è êóëüòóðà âîä³¿â?
� Êèÿíè õî÷óòü, àáè âóëèö³ ì³ñòà ñòàëè áåçïå÷í³øèìè

Ôàõ³âö³ ÊÏ «Êè¿âäîðñåðâ³ñ» îï³êóþòüñÿ ðîáîòîþ òà ðåìîíòîì íåïðàöþþ÷èõ ñâ³òëîôîð³â, âñòàíîâëåííÿì äîðîæí³õ çíàê³â, íàíåñåííÿì ðîçì³òêè, óäîñêîíàëåííÿì
îðãàí³çàö³¿ ðóõó àâòî â ñòîëèö³ òîùî

Òðèâàþòü ðîáîòè 
ç áëàãîóñòðîþ 
Áàáèíîãî ßðó

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é

Êëè÷êî ïðî³íñïåêòóâàâ ðîáîòè ç áëà-

ãîóñòðîþ â Íàö³îíàëüíîìó ³ñòîðè-

êî-ìåìîð³àëüíîìó çàïîâ³äíèêó «Áà-

áèí ßð».

Ì å ð

ïåðåâ ³ -

ðèâ âèêî-

íàííÿ çà-

õîä³â íà

òåðèòîð³¿

çàïîâ³ä-

íèêà â ìåæàõ âóë. Ìåëüíèêîâà òà

Îëåíè Òåë³ãè.Ïðîåêò ïåðåäáà÷àº îá-

ëàøòóâàííÿ Àëå¿ Ïðàâåäíèê³â òà Àëå¿

Ìó÷åíèê³â (Äîðîãà Ñêîðáîòè). Çà-

ãàëüíà âàðò³ñòü ðîá³ò, çà ñëîâàìè Â³-

òàë³ÿ Êëè÷êà, ñêëàäàº áëèçüêî 31

ìëí ãðí.Ïðè öüîìó ïåðåäáà÷åíå îá-

ëàøòóâàííÿ íîâèõ äîð³æîê (13,7 òèñ.

êâ. ì), ãàçîí³â (15,5 òèñ. êâ. ì), âñòà-

íîâëåííÿ 149 LED-ë³õòàð³â.

Çà ñëîâàìè ï³äðÿäíèê³â, óñ³ çà-

ïëàíîâàí³ çàõîäè ç áëàãîóñòðîþ òå-

ðèòîð³¿ çàïîâ³äíèêà ìàþòü çàê³í÷è-

òèñÿ äî 29 âåðåñíÿ,íàïåðåäîäí³ â³ä-

çíà÷åííÿ 75-¿ ð³÷íèö³ òðàãåä³¿.

Êð³ì òîãî, ì³ñüêèé ãîëîâà çâåð-

íóâñÿ äî êåð³âíèêà ñòîëè÷íî¿ ïîë³-

ö³¿ Àíäð³ÿ Êðèùåíêà ç òèì,ùîá ñï³ëü-

íèìè çóñèëëÿìè çàáåçïå÷èòè ö³ëî-

äîáîâå â³äåîñïîñòåðåæåííÿ á³ëÿ

ïàì’ÿòíèêà Ìåíîðà, äå ñòàëîñÿ ê³ëü-

êà âèïàäê³â âàíäàë³çìó.

«Çàðàç ìè çíàõîäèìîñÿ â Áàáè-

íîìó ßðó, ì³ñö³, äå áóëî ðîçñòð³ëÿíî

á³ëüøå 100 òèñÿ÷ ëþäåé. Ïðîòå çà

75 ðîê³â òóò ìàéæå í³÷îãî íå áóëî

çðîáëåíî äëÿ ã³äíîãî âøàíóâàííÿ

ïàì’ÿò³ æåðòâ ñòðàøíî¿ òðàãåä³¿. ß

âçÿâ íà ñåáå çàâäàííÿ ï³ä ÷àñ ñâîº¿

êàäåíö³¿ ñòâîðèòè ìåìîð³àë äëÿ óâ³-

êîâ³÷åííÿ ïàì’ÿò³ ïðî ò³ òðàã³÷í³ ïî-

ä³¿.Ìè ïîâèíí³ ïàì’ÿòàòè,ùî òóò â³ä-

áóëîñÿ, ³ â æîäíîìó ðàç³ íå ïîâòîðè-

ëîñü ó ìàéáóòíüîìó»,— çàÿâèâ Â³òà-

ë³é Êëè÷êî.

Øêîëè ñàìîñò³éíî 
âèçíà÷àòèìóòü ôîðìàò
Ïåðøîãî äçâîíèêà

Ì³ñüêà âëàäà ï³äòðèìóº ðîçøèðåí-

íÿ àâòîíîì³¿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â

òà âïðîâàäæóº ïðèíöèïè ïåäàãîã³÷-

íî¿ ñâîáîäè ³ òâîð÷îñò³, à îòæå, êî-

æåí íàâ÷àëüíèé çàêëàä ìîæå ñàìî-

ñò³éíî îáèðàòè ôîðìàò ïðîâåäåí-

íÿ ñâÿòà Ïåðøîãî äçâîíèêà, ïðî öå

éäåòüñÿ ó ëèñò³ Äåïàðòàìåíòó îñâ³-

òè ³ íàóêè ÊÌÄÀ.

«Ìè ïðàãíåìî ïîçáóòèñÿ ïåðå-

æèòê³â ðàäÿíñüêîãî ìèíóëîãî ³ äà-

òè ìîæëèâ³ñòü øêîëàì ñàìîñò³éíî

âèçíà÷àòè ôîðìàò ñâÿòà Ïåðøîãî

âåðåñíÿ, à öå íå îáîâ’ÿçêîâî ìàº

áóòè ë³í³éêà»,— çàçíà÷èëà â êîìåí-

òàð³ æóðíàë³ñòàì çàñòóïíèê ãîëîâè

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿ ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü Ãàííà

Ñòàðîñòåíêî.

Âîä³¿ ³ ï³øîõîäè — çäàºòüñÿ, ùî â ìåæàõ îäíîãî
ì³ñòà ¿ì âàæêî çðîçóì³òè îäèí îäíîãî. Ïðîòå ³
ïåðø³, ³ äðóã³ õî÷óòü, àáè âóëèö³ áóëè áåçïå÷íè-
ìè. Ó Êèºâ³ íàä ðîçä³ëåííÿì òðàíñïîðòíî-ï³øî-
õ³äíèõ ïîòîê³â ïðàöþº ÊÏ «Êè¿âäîðñåðâ³ñ». Äè-
ðåêòîð ï³äïðèºìñòâà Â³êòîð ×åðí³é ó÷îðà
â³äïîâ³äàâ íà çàïèòàííÿ êèÿí ï³ä ÷àñ ïðÿìî¿ òå-
ëåôîííî¿ ë³í³¿ ó Êîíòàêòíîìó öåíòð³ ì³ñòà. Ðîç-
ì³òêà, íåïðàöþþ÷³ ñâ³òëîôîðè òà êóëüòóðà êè-
ÿí — îñü îñíîâí³ òåìè, ÿê³ îáãîâîðþâàëè.

Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»
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Київрада)�встановлює�порядо��діяльності
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та�йо�о�посадових�осіб,�деп"татів�Київради,
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її�імені�та�в�її�інтересах�ф"н�ції�і�повноваження

місцево�о�самовряд"вання,�визначені�Консти-

т"цією�У�раїни,�Європейсь�ою�Хартією�місце-

во�о�самовряд"вання�та�додат�овим�прото�о-

лом�до�неї,�за�онами�У�раїни�«Про�місцеве�са-

мовряд"вання�в�У�раїні»,�«Про�столицю�У�ра-

їни –�місто-�ерой�Київ»,�«Про�стат"с�деп"татів

місцевих�рад»,�іншими�за�онами�У�раїни�та

Стат"том�територіальної��ромади�міста�Києва.

2.�Київрада�є�юридичною�особою�і�може�від

сво�о�імені�наб"вати�майнових�і�особистих�не-

майнових�прав�та�нести�обов’яз�и,�б"ти�пози-

вачем�і�відповідачем�"�с"дах,�зо�рема�зверта-

тись�до�с"д",�я�що�це�необхідно�для�реаліза-

ції�повноважень�Київради�і�забезпечення�ви-

�онання�ф"н�цій�місцево�о�самовряд"вання.

3.�Київрада�має�печат�"�із�зображенням�Дер-

жавно�о�Герба�У�раїни�і�своїм�наймен"ванням,

рах"н�и�в�бан�івсь�их�"становах�У�раїни.

4.�Київрада�правомочна�роз�лядати�і�вирі-

ш"вати�питання,�віднесені�Констит"цією�У�ра-

їни�та�за�онами�У�раїни�до�її�відання.�Питан-

ня,�я�і�належать�до�ви�лючної��омпетенції�

Київради,�визначаються�За�оном�У�раїни�«Про

місцеве�самовряд"вання�в�У�раїні».

Стаття�2.�Основні�принципи�діяльності

Київради

1.�Діяльність�Київради�здійснюється�на�прин-

ципах:

1)�народовладдя;

2)�за�онності;

3)��ласності;

4)��оле�іальності;

5)�поєднання�місцевих�і�державних�інтересів;

6)�виборності;

7)�правової,�ор�анізаційної�та�матеріально-фі-

нансової�самостійності�в�межах�повноважень,

визначених�за�онами�У�раїни;

8)�підзвітності�і�відповідальності�перед�те-

риторіальною��ромадою�міста�Києва;

9)�державної�підтрим�и�та��арантії�місцево-

�о�самовряд"вання;

10)�с"дово�о�захист"�прав�місцево�о�само-

вряд"вання.

2.�Пленарні�засідання�Київради�та�засідання

її�ор�анів�проводяться�від�рито�і��ласно,��рім�ви-

пад�ів,�передбачених�за�онодавством�У�ра-

їни.

3.�Від�ритість�пленарних�засідань�Київради

та�засідань�її�ор�анів�забезпеч"ється�шляхом�віль-

но�о�дост"п"�на�них�"�поряд�",�встановлено-

м"�о�ремим�рішенням�Київради.

4.�Гласність�пленарних�засідань�Київради�за-

безпеч"ється�шляхом�їх�прямої�трансляції�по

телебаченню,�радіо�або�через�web-трансляцію

в�режимі�реально�о�час"�на�офіційном"�веб-

сайті�Київради�(www.kmr.gov.ua),�розміщення

стено�рам�та�прото�олів�пленарних�засідань

Київради,�рез"льтатів�поіменно�о��олос"ван-

ня�деп"татів,�"�том"�числі�"�формі�від�ритих

даних,�прое�тів�рішень�та�рішень�Київради�на

офіційном"�веб-сайті�Київради�(www.kmr.gov.ua),

а�та�ож�п"блі�ації�її�рішень�в��азеті�Київради

«Хрещати�».

На� офіційном"� веб-сайті� Київради�

(www.kmr.gov.ua)�створюється�та�на�постійній

основі�оновлюється�відеоархів�трансляцій�пле-

нарних�засідань�Київради.

Стаття�3.�За�альний�с�лад,�порядо��наб�т-

тя�і�стро��повноважень�деп�татів�Київради

1.�За�альний�с�лад�Київради�становить�120

деп"татів.

2.�Київрада�вважається�повноважною�за�"мо-

ви�обрання�не�менш�я��двох�третин�деп"татів

від�за�ально�о�с�лад"�Київради.

3.�Деп"тат�Київради�наб"ває�своїх�повнова-

жень�внаслідо��обрання�йо�о�до�Київради�від-

повідно�до�За�он"�У�раїни�«Про�місцеві�вибо-

ри».

4.�Повноваження�деп"тата�Київради�почи-

наються�в�день�від�риття�першої�сесії�Київра-

ди�з�момент"�офіційно�о�о�олошення�рез"ль-

татів�виборів�Київсь�ою�місь�ою�виборчою��о-

місією�і�за�інч"ються�в�день�від�риття�першої

сесії�Київради�ново�о�с�ли�ання,��рім�передба-

чених�за�оном�випад�ів�достро�ово�о�припи-

нення�повноважень�деп"тата�Київради.�Після

наб"ття�деп"татом�Київради�повноважень�йо-

м"�видається�посвідчення�і�на�р"дний�зна�.

Київрада�невід�ладно�інформ"є�Київсь�"�місь-

�"�виборч"��омісію�про�достро�ове�припинен-

ня�повноважень�деп"тата�Київради.

5.�У�разі,�я�що�деп"тат�Київради�достро�о-

во�припинив�повноваження�на�підставах�і�в�по-

ряд�",�передбачених�Констит"цією�та�за�она-

ми�У�раїни,�за�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ви-

борчої��омісії�обраним�деп"татом�визнається

наст"пний�за�чер�овістю��андидат�"�деп"тати

від�місцевої�ор�анізації�партії.�У�та�ом"�випад-

�"� повноваження� новообрано�о�деп"тата�

Київради�починаються�з�момент"�о�олошення

на�чер�овом"�пленарном"�засіданні�Київради

відповідно�о�повідомлення�Київсь�ої�місь�ої

виборчої��омісії.

6.�Я�що�чер�овість�для�отримання�деп"тат-

сь�о�о�мандата�вичерпана,�деп"татсь�ий�ман-

дат�залишається�ва�антним�до�проведення�чер-

�ових�або�позачер�ових�виборів�деп"татів�

Київради.

7.�Стро��повноважень�Київради�визначаєть-

ся�Констит"цією�та�за�онами�У�раїни.

8.�Спори�щодо�наб"ття�та�достро�ово�о�при-

пинення�повноважень�деп"татами�Київради�ви-

ріш"ються�с"дом.

Стаття�4.�Київсь�ий�місь�ий��олова

1.�Київсь�ий�місь�ий��олова�є��оловною�по-

садовою�особою�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�і�здійснює�повноваження�відповідно�до

Констит"ції�У�раїни,�За�он"�У�раїни�«Про�міс-

цеве�самовряд"вання�в�У�раїні»,�За�он"�У�ра-

їни�«Про�столицю�У�раїни –�місто-�ерой�Київ»

та�інших�за�онів�У�раїни.

2.�Повноваження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови

починаються�з�момент"�о�олошення�Київсь�ою

місь�ою�виборчою��омісією�на�пленарном"�за-

сіданні�Київради�рішення�про�йо�о�обрання.

Повноваження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�за-

�інч"ються�в�день�від�риття�першої�сесії�Київ-

ради,�обраної�на�наст"пних�чер�ових�місцевих

виборах,�а�в�разі,�я�що�Київрада�не�обрана,�з

момент"�вст"п"�на�посад"�Київсь�о�о�місь�о�о

�олови�іншої�особи,�обраної�на�наст"пних�міс-

цевих�виборах.�Повноваження�Київсь�о�о�місь-

�о�о��олови�припиняються�достро�ово�"�випад-

�ах,�передбачених�статтею�79�За�он"�У�раїни�«Про

місцеве�самовряд"вання�в�У�раїні».

3.�Київсь�ий�місь�ий��олова�в�межах,�визна-

чених�чинним�за�онодавством�У�раїни:

1)�ор�анізов"є�робот"�Київради�та�ви�онав-

чо�о�ор�ан"�Київради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації);

2)�здійснює��ерівництво�діяльністю�ви�онав-

чо�о�ор�ан"�Київради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації);

3)�забезпеч"є�здійснення�"�межах�наданих

за�оном�повноважень�на�території�міста�Києва

додержання�Констит"ції�та�за�онів�У�раїни,�ви-

�онання�а�тів�Президента�У�раїни�та�відповід-

них�ор�анів�ви�онавчої�влади;

4)�підпис"є�рішення�Київради�та�додат�и�до

них,�а�ти�ви�онавчо�о�ор�ан"�Київради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації);

5)�вносить�на�роз�ляд�Київради�пропозицію

щодо��андидат"ри�на�посад"�заст"пни�а�місь-

�о�о��олови –�се�ретаря�Київради;

6)�с�ли�ає�сесії�та�призначає�пленарні�засі-

дання�Київради,�с�ли�ає�та�веде�засідання�Пре-

зидії�Київради�та�засідання�По�одж"вальної�ра-

ди,�вносить�пропозиції,�форм"є�порядо��ден-

ний�пленарних�засідань�Київради�з�"рах"ван-

ням�ре�омендацій�Президії�Київради,��олов"є

на�пленарних�засіданнях�Київради;

7)�забезпеч"є�під�отов�"�на�роз�ляд�Київра-

ди�прое�т"�Про�рами�е�ономічно�о�і�соціально-

�о�розвит�"�міста�Києва,�прое�тів�місь�их�ці-

льових�про�рам,�прое�т"�бюджет"�міста�Києва

та�звіт"�про�йо�о�ви�онання,�рішень�Київради

з�інших�питань,�що�належать�до�її�відання;

8)�призначає�на�посади�та�звільняє�з�посад

заст"пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�з�питань�здійснення�самовряд-

них�повноважень�за�по�одженням�з�Київра-

дою;

9)�надає�заст"пни�"�місь�о�о��олови –�се�-

ретарю�Київради�письмові�дор"чення�з�питань,

пов’язаних�з�діяльністю�Київради�та�її�ор�анів;

10)�с�ли�ає�за�альні�збори��ромадян�за�міс-

цем�проживання;

11)�вносить�на�роз�ляд�Київради�пропозиції

про�"творення�спеціалізованої�"станови�з�на-

дання�безоплатної�первинної�правової�допо-

мо�и�та�пропозиції�щодо��андидат"ри�на�по-

сад"��ерівни�а�цієї�"станови;

12)�забезпеч"є�ви�онання�рішень�місцево�о

референд"м",�рішень�Київради�та�а�тів�її�ви-

�онавчо�о�ор�ан"�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації);

13)�є�розпорядни�ом�бюджетних��оштів,�ви-

�ористов"є�їх�лише�за�призначенням,�визна-

ченим�Київрадою;

14)�представляє�територіальн"��ромад"�міс-

та�Києва,�Київрад"�та�ви�онавчий�ор�ан�Київ-

ради�(Київсь�"�місь�"�державн"�адміністрацію)

"�відносинах�з�державними�ор�анами,�ор�ана-

ми�місцево�о�самовряд"вання,�підприємства-

ми,�"становами�та�ор�анізаціями�незалежно

від�форм�власності,��ромадянами,�а�та�ож�"

міжнародних�відносинах�відповідно�до�за�оно-

давства;

15)�звертається�до�с"д"�щодо�визнання�не-

за�онними�а�тів�інших�ор�анів�місцево�о�са-

мовряд"вання,�місцевих�ор�анів�ви�онавчої�вла-

ди,�підприємств,�"станов�та�ор�анізацій,�я�і�об-

меж"ють�права�та�інтереси�територіальної��ро-

мади�міста�Києва,�а�та�ож�повноваження�Київ-

ради�та�її�ор�анів;

16)�"�ладає�від�імені�територіальної��рома-

ди�міста�Києва,�Київради�та�ви�онавчо�о�ор�а-

н"�Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)�до�овори�відповідно�до�за�онодав-

ства,�а�з�питань,�віднесених�до�ви�лючної��ом-

петенції�Київради,�подає�та�і�до�овори�на�за-

твердження�Київради;

17)�веде�особистий�прийом��ромадян;

18)�забезпеч"є�на�території�міста�Києва�до-

держання�за�онодавства�щодо�роз�ляд"�звер-

нень��ромадян;

19)�бере�"часть�"�здійсненні�державної�ре�"-

ляторної�політи�и�"�сфері��осподарсь�ої�діяль-

ності�в�межах�та�"�спосіб,�встановлені�За�о-

ном�У�раїни�«Про�засади�державної�ре�"лятор-

ної�політи�и�"�сфері��осподарсь�ої�діяльності»

та�цим�Ре�ламентом;

20)�призначає�проведення�п"блічних��ромад-

сь�их�об�оворень�прое�тів�рішень�Київради�та

місь�их�цільових�про�рам,�в�том"�числі�на�під-

ставі�обґр"нтованих�звернень�представни�ів

територіальної��ромади�міста�Києва,�в�поряд-

�",�визначеном"�о�ремим�рішенням�Київради;

21)�видає�розпорядження�"�межах�своїх�пов-

новажень;

22)�реаліз"є�додат�ові�повноваження,�нада-

ні�йом"�За�оном�У�раїни�«Про�столицю�У�ра-

їни –�місто-�ерой�Київ»�"�зв’яз�"�з�забезпечен-

ням�здійснення�містом�Києвом�столичних�ф"н�-

цій;

23)�здійснює�інші�повноваження,�передба-

чені�за�онами�У�раїни.

4.�Київсь�ий�місь�ий��олова�несе�персональ-

н"�відповідальність�за�здійснення�наданих�йо-

м"�за�оном�повноважень.

5.�При�здійсненні�своїх�повноважень�Київ-

сь�ий�місь�ий��олова�є�підзвітним,�під�онтроль-

ним�і�відповідальним�перед�територіальною

�ромадою�міста�Києва,�відповідальним –�пе-

ред�Київрадою,�а�з�питань�здійснення�ви�онав-

чим�ор�аном�Київради�(Київсь�ою�місь�ою�дер-

жавною�адміністрацією)�повноважень�ор�ан"

ви�онавчої�влади –�та�ож�під�онтрольним�від-

повідним�ор�анам�ви�онавчої�влади.

6.�Київсь�ий�місь�ий��олова�не�рідше�одно-

�о�раз"�на�рі��звіт"є�про�свою�діяльність�на�по-

саді�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�на�від�ритій

з"стрічі�з��ромадянами,�а�та�ож�щорічно�зві-

т"є�перед�Київрадою�про�здійснення�ви�онав-

чим�ор�аном�Київради�(Київсь�ою�місь�ою�дер-

жавною�адміністрацією)�державної�ре�"лятор-

ної�політи�и�"�сфері��осподарсь�ої�діяльності.

7.�На�вимо�"�не�менше�половини�деп"татів

Київради�Київсь�ий�місь�ий��олова�зобов’яза-
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ний�прозвіт"вати�перед�Київрадою�про�робо-

т"�ви�онавчо�о�ор�ан"�Київради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�"�б"дь-я�ий�визна-

чений�ними�термін�за�"мови�попередження�Ки-

ївсь�о�о�місь�о�о��олови�про�дат"�звіт"�за�чо-

тирнадцять�днів.

Стаття�5.�Заст�пни��місь�о�о��олови –

се�ретар�Київради

1.�Заст"пни��місь�о�о��олови –�се�ретар�

Київради�обирається�Київрадою�з�числа�її�де-

п"татів�на�стро��повноважень�Київради�за�про-

позицією�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�і�здійс-

нює�ф"н�ції�та�повноваження,�передбачені�за-

�оном�та�цим�Ре�ламентом.

2.�Пропозиція�щодо��андидат"ри�заст"пни-

�а�місь�о�о��олови –�се�ретаря�Київради�мо-

же�вноситися�на�роз�ляд�Київради�не�менш�я�

половиною�деп"татів�від�за�ально�о�с�лад"�

Київради�"�разі,�я�що:

1)�на�день�проведення�першої�сесії�Київра-

ди,�обраної�на�чер�ових�виборах,�не�заверше-

ні�вибори�Київсь�о�о�місь�о�о��олови;

2)�Київрада�не�підтримала��андидат"р"�на

посад"�заст"пни�а�місь�о�о��олови –�се�рета-

ря�Київради,�запропонован"�Київсь�им�місь-

�им��оловою;

3)�протя�ом�тридцяти�днів�з�дня�від�риття

першої�сесії�Київради�або�вини�нення�ва�ансії

заст"пни�а�місь�о�о��олови –�се�ретаря�Київ-

ради�"�зв’яз�"�з�достро�овим�припиненням�йо-

�о�повноважень�Київсь�ий�місь�ий��олова�не

вніс�на�роз�ляд�Київради��андидат"р"�на�по-

сад"�заст"пни�а�місь�о�о��олови –�се�ретаря

Київради;

4)�посада�заст"пни�а�місь�о�о��олови –�се�-

ретаря�Київради�стає�ва�антною�під�час�ва-

�антності�посади�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�"

зв’яз�"�з�достро�овим�припиненням�йо�о�пов-

новажень.

У�разі,�я�що�Київрада�не�підтримала��андида-

т"р",�внесен"�на�її�роз�ляд�не�менш�я��полови-

ною�деп"татів�від�за�ально�о�с�лад"�Київради

з�ідно�з�п"н�том�2�частини�др"�ої�цієї�статті�5

Ре�ламент",�наст"пн"�пропозицію�щодо��анди-

дат"ри�заст"пни�а�місь�о�о��олови –�се�рета-

ря�Київради�вносить�Київсь�ий�місь�ий��олова.

3.�Заст"пни��місь�о�о��олови –�се�ретар�

Київради�працює�в�Київраді�на�постійній�осно-

ві�та�не�може�с"міщати�свою�сл"жбов"�діяль-

ність�з�іншою�посадою,�"�том"�числі�на��ро-

мадсь�их�засадах,�займатися�іншою�оплач"-

ваною�(�рім�ви�ладаць�ої,�на"�ової�і�творчої

діяльності,�медичної�пра�ти�и,�інстр"�торсь�ої

та�с"ддівсь�ої�пра�ти�и�із�спорт")�або�підпри-

ємниць�ою�діяльністю.

4.�Заст"пни��місь�о�о��олови –�се�ретар�

Київради:

1)�очолює�се�ретаріат�Київради;

2)�ор�анізов"є�під�отов�"�сесій�(пленарних

засідань)�Київради,�питань,�що�вносяться�на

роз�ляд�Київради,�забезпеч"є�оприлюднення�про-

е�тів�рішень�Київради;

3)�забезпеч"є�своєчасне�доведення�рішень

Київради�до�ви�онавців�і�територіальної��ро-

мади�міста�Києва,�ор�аніз"є��онтроль�за�їх�ви-

�онанням,�забезпеч"є�оприлюднення�рішень

Київради�відповідно�до�За�он"�У�раїни�«Про

дост"п�до�п"блічної�інформації»,�забезпеч"є

офіційне�оприлюднення�рішень�Київради,�я�і

відповідно�до�за�он"�є�ре�"ляторними�а�тами,

а�та�ож�до�"ментів,�під�отовлених�"�процесі

здійснення�Київрадою�ре�"ляторної�діяльності,

та�інформації�про�здійснення�Київрадою�ре�"-

ляторної�діяльності;

4)�ор�анізов"є�за�дор"ченням�Київради�від-

повідно�до�за�онодавства�здійснення�заходів,

пов’язаних�з�під�отов�ою�та�проведенням�ре-

ференд"мів�та�виборів�до�ор�анів�державної

влади�та�місцево�о�самовряд"вання;

5)�забезпеч"є�збері�ання�"�се�ретаріаті�

Київради�офіційних�до�"ментів�Київради�та�її

ор�анів�і�забезпеч"є�дост"п�до�них�осіб,�я�им

це�право�надано�"�встановленом"�поряд�",�в�то-

м"�числі�дост"п�до�еле�тронних�носіїв,�на�я�их

зафі�сована�інформація�про�проведення�пле-

нарних�засідань�Київради�та�засідань�її�ор�анів;

6)�за�дор"ченням�Київсь�о�о�місь�о�о��оло-

ви��оордин"є�діяльність�постійних,�тимчасо-

вих��онтрольних�та�інших��омісій�Київради,�дає

їм�дор"чення,�сприяє�ор�анізації�ви�онання�їх

виснов�ів�і�ре�омендацій;

7)�за�дор"ченням�Київсь�о�о�місь�о�о��оло-

ви�призначає�та�веде�пленарні�засідання�Київ-

ради,�засідання�Президії�Київради�та�засідан-

ня�По�одж"вальної�ради;

8)�ор�анізов"є�ви�онання�план"�роботи�

Київради;�виріш"є�за�дор"ченням�Київсь�о�о

місь�о�о��олови�або�Київради�інші�питання,�по-

в’язані�з�діяльністю�Київради�та�її�ор�анів;

9)�веде�ре�"лярний�прийом�деп"татів�Київ-

ради�та�сприяє�деп"татам�Київради�"�здійс-

ненні�їх�повноважень;

10)�"�разі�звільнення�з�посади�Київсь�о�о

місь�о�о��олови�"�зв’яз�"�з�достро�овим�при-

пиненням�йо�о�повноважень,�а�та�ож�"�разі�не-

можливості�здійснення�ним�своїх�повноважень

здійснює�повноваження�Київсь�о�о�місь�о�о

�олови;

11)�с�ли�ає�сесії�та�призначає�пленарні�за-

сідання�Київради�"�разі�немотивованої�відмо-

ви�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�або�внаслідо�

йо�о�неможливості�с�ли�ати�сесію�(пленарне

засідання)�Київради�та�повідомляє�деп"татам

і�доводить�до�відома�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�інформацію�про�час�і�місце�прове-

дення�сесії�(пленарно�о�засідання)�Київради,

питання,�я�і�передбачається�внести�на�роз�ляд

Київради;

12)�веде�пленарні�засідання�Київради�та�під-

пис"є�її�рішення�та�додат�и�до�них�"�випад�ах,

передбаченихап"н�том�11�частини�четвертої

цієї�статті�5�Ре�ламент";

13)�здійснює�інші�повноваження,�передба-

чені�за�оном�та�цим�Ре�ламентом.

5.�Повноваження�заст"пни�а�місь�о�о��оло-

ви –�се�ретаря�Київради�мож"ть�б"ти�достро-

�ово�припинені�без�припинення�повноважень

деп"тата�Київради�за�рішенням�Київради,�я�е

приймається�шляхом�таємно�о��олос"вання.

Питання�про�достро�ове�припинення�повнова-

жень�заст"пни�а�місь�о�о��олови –�се�ретаря

Київради�може�б"ти�внесено�на�роз�ляд�Київ-

ради�на�вимо�"�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�або

не�менш�я��однієї�третини�деп"татів�від�за�аль-

но�о�с�лад"�Київради.

6.�Повноваження�заст"пни�а�місь�о�о��оло-

ви –�се�ретаря�Київради�мож"ть�б"ти�достро-

�ово�припинені�без�припинення�повноважень

деп"тата�Київради�"�зв’яз�"�зі�зверненням�з

особистою�заявою�про�с�ладення�повноважень

заст"пни�а�місь�о�о��олови –�се�ретаря�Київ-

ради.

У�цьом"�разі�йо�о�повноваження�припиняю-

ться�з�момент"�прийняття�Київрадою�рішення,

я�им�береться�до�відома�фа�т�с�ладення�пов-

новажень�заст"пни�ом�місь�о�о��олови –�се�-

ретарем�Київради.

Стаття�6.�Обов’яз�и�деп�тата�Київради

1.�Деп"тат�Київради�зобов’язаний:

1)�дотрим"ватися�Констит"ції�та�за�онів�У�ра-

їни,�положень�цьо�о�Ре�ламент"�та�інших�нор-

мативно-правових�а�тів,�що�визначають�поря-

до��діяльності�Київради�та�її�ор�анів;

2)�виражати�і�захищати�інтереси�територі-

альної��ромади�міста�Києва;

3)�входити�до�с�лад"�однієї�з�постійних��о-

місій,�що�"творюються�Київрадою�(�рім�заст"п-

ни�а�місь�о�о��олови –�се�ретаря�Київради);

4)�брати�"часть�"�роботі�Київради,�постій-

них��омісій�та�інших�її�ор�анів,�до�с�лад"�я�их

він�входить,�б"ти�прис"тнім�на�засіданнях

цих�ор�анів�та�особисто�брати�"часть�"��о-

лос"ванні,�"себічно�сприяти�ви�онанню�їх�рі-

шень;�"�разі�неможливості�б"ти�прис"тнім�на

пленарном"�засіданні�Київради�або�на�засі-

данні�постійної�чи�тимчасової��онтрольної

�омісії,�до�с�лад"�я�ої�він�входить,�деп"тат

Київради�повідомляє�про�це�заст"пни�"�місь-

�о�о��олови –�се�ретарю�Київради�чи��олові

відповідної�постійної�або�тимчасової��он-

трольної��омісії;

5)�за�дор"ченням�Київради,�постійної�чи�тим-

часової��онтрольної��омісії,�до�с�лад"�я�ої�йо-

�о�обрано,�брати�безпосередню�"часть�"�під-

�отовці�питань�для�роз�ляд"�на�пленарних�за-

сіданнях�Київради�та�засіданнях�відповідних

�омісій;

6)�ви�он"вати�рішення�Київради,�її�ор�анів

та�дор"чення�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�ін-

форм"вати�їх�про�ви�онання�відповідних�рі-

шень�і�дор"чень;

7)�підтрим"вати�зв’язо��з�виборцями,�тери-

торіальною��ромадою�міста�Києва,�тр"довими

�оле�тивами�підприємств,�"станов,�ор�аніза-

цій�незалежно�від�форми�власності�та��ромад-

сь�ими�ор�анізаціями,�ор�анами�місцево�о�са-

мовряд"вання,�місцевими�ор�анами�ви�онав-

чої�влади,�розташованими�на�території�міста

Києва;

8)�ви�он"вати�дор"чення�виборців;

9)�не�рідше�одно�о�раз"�на�півріччя�інфор-

м"вати�територіальн"��ромад"�міста�Києва�про

робот"�Київради�та�її�ор�анів�і�періодично,�але

не�рідше�одно�о�раз"�на�рі�,�звіт"вати�про�свою

робот"�перед�територіальною��ромадою�міста

Києва;

10)�брати�"часть�"��ромадсь�их�сл"ханнях;

11)�вивчати��ромадсь�"�д"м�";

12)�вивчати�потреби�територіальної��рома-

ди�міста�Києва,�інформ"вати�про�них�Київрад"

та�її�ор�ани,�брати�безпосередню�"часть�"�їх

вирішенні;

13)�визначити�і�оприлюднити�дні,�час�та�міс-

це�прийом"��ромадян;�вести�ре�"лярний,�не

рідше�одно�о�раз"�на�місяць,�прийом�виборців,

роз�лядати�пропозиції,�звернення,�заяви�і�с�ар-

�и�членів�територіальної��ромади�міста�Києва,

вживати�заходів�щодо�забезпечення�їх�опера-

тивно�о�вирішення;

14)�ви�он"вати�вимо�и��олов"ючо�о�на�пле-

нарном"�засіданні�Київради�щодо�дотримання

положень�Ре�ламент"�Київради;

15)�дотрим"ватися�правил�деп"татсь�ої�ети�и,

за�ріплених�"�статті�8�За�он"�У�раїни�«Про�ста-

т"с�деп"татів�місцевих�рад»,�цьом"�Ре�ламенті�та

Коде�сі�ети�и�деп"тата�Київсь�ої�місь�ої�ради;

16)�під�час�здійснення�деп"татсь�их�повно-

важень�беззастережно�дотрим"ватися�вимо�

та�обмежень,�встановлених�За�оном�У�раїни

«Про�запобі�ання��ор"пції»,�чинними�положен-

нями�За�он"�У�раїни�«Про�засади�запобі�ання

і�протидії��ор"пції»�щодо�фінансово�о��онтро-

лю,�іншими�нормативно-правовими�а�тами�з

питань�протидії�та�запобі�ання�хабарництв"�і

�ор"пції,�а�та�ож�цим�Ре�ламентом;

17)�подавати�де�ларацію�про�майно,�доходи,

витрати�і�зобов’язання�фінансово�о�хара�тер"

за�мин"лий�рі��"�стро�и,�передбачені�части-

ною�восьмою�статті�8�цьо�о�Ре�ламент";

18)�ви�он"вати�інші�обов’яз�и,�передбачені

за�онодавством�У�раїни�та�цим�Ре�ламентом.

2.�Деп"тат�Київради,�я�ий�не�виправдав�до-

віри�виборців,�може�б"ти�від�ли�аний�ними�"

поряд�",�встановленом"�За�оном�У�раїни�«Про

стат"с�деп"татів�місцевих�рад».

Стаття�7.�Запобі�ання��ор�пції�в�Київраді

1.�Деп"тат�Київради�відповідно�до�За�он"

У�раїни�«Про�запобі�ання��ор"пції»�є�особою,

"повноваженою�на�ви�онання�ф"н�цій�місце-

во�о�самовряд"вання.

2.�Деп"тат�Київради�зобов’язаний�не�ви�о-

ристов"вати�свої�повноваження�і�становище�та

пов’язані�з�цим�б"дь-я�і�можливості�для�одер-

жання�неправомірної�ви�оди�для�себе�чи�інших

осіб,�"�том"�числі�ви�ористов"вати�б"дь-я�е

державне�чи��ом"нальне�майно�або��ошти�в

приватних�інтересах�чи�в�інтересах�близь�их

осіб.

3.�Деп"тат"�Київради�забороняється�вима-

�ати,�просити,�одерж"вати�подар"н�и�безпо-

середньо�або�через�інших�осіб�для�себе�чи

близь�их�йом"�осіб�"�зв’яз�"�зі�здійсненням

ним�діяльності,�пов’язаної�з�ви�онанням�ф"н�-

цій�місцево�о�самовряд"вання.

4.�Деп"тат�Київради,�я�що�вважатиме�за

прийнятне,�може�приймати�подар"н�и,�я�і�від-

повідають�за�альновизнаним�"явленням�про

�остинність,��рім�випад�ів,�передбачених�час-

тиною�третьою�цієї�статті�7�Ре�ламент",�я�що

вартість�та�их�подар"н�ів�одноразово�не�пе-

ревищ"є�одн"�мінімальн"�заробітн"�плат",�вста-

новлен"�на�день�прийняття�подар"н�а,�а�с"-

�"пна�вартість�та�их�подар"н�ів,�отриманих�від

однієї�особи�чи�тієї�самої�або�пов’язаної��р"пи

осіб�протя�ом��алендарно�о�ро�",�не�переви-

щ"є�двох�прожит�ових�мінім"мів,�встановле-

них�для�працездатної�особи�на�1�січня�то�о�ро-

�",�в�я�ом"�прийнято�подар"но�.

5.�Передбачене�частиною�четвертою�цієї

статті�7�Ре�ламент"�обмеження�щодо�вартості

подар"н�ів�не�поширюється�на�подар"н�и,�що

дар"ються�близь�ими�особами�і�в�той�же�час

не�стос"ються�ви�онання�деп"татом�ф"н�цій

місцево�о�самовряд"вання�або�одерж"ються

я��за�альнодост"пні�зниж�и�на�товари,�посл"-

�и,�за�альнодост"пні�ви�раші,�призи,�премії,

бон"си.

6.�Подар"но�,�одержаний�деп"татом�Київра-

ди�я��подар"но��територіальній��ромаді�міста

Києва,�є��ом"нальною�власністю�і�передаєть-

ся�"правлінню�адміністративно�о�та��осподар-

сь�о�о�забезпечення�Київради�"�поряд�",�визна-

ченом"�Кабінетом�Міністрів�У�раїни.

7.�Подар"но�,�одержаний�деп"татом�Київра-

ди�я��подар"но��державі,�державним�або��о-

м"нальним�підприємствам,�"становам�чи�ор-

�анізаціям,�є�відповідно�державною�або��ом"-

нальною�власністю�і�передається�відповідном"

ор�ан",�підприємств",�"станові�чи�ор�анізації

"�поряд�",�визначеном"�Кабінетом�Міністрів

У�раїни.

8.�У�разі�надходження�пропозиції�щодо�не-

правомірної�ви�оди�або�подар"н�а�деп"тат�

Київради�зобов’язаний,�незважаючи�на�при-

ватні�інтереси,�відмовитись�від�та�ої�пропози-

ції,�за�можливості�ідентифі�"вати�особ",�я�а�її

зробила,�я�що�це�можливо –�зал"чити�свід�ів,

а�та�ож�письмово�повідомити�про�це�Київсь�о-

м"�місь�ом"��олові�та�постійній��омісії�Київра-

ди,�до�ф"н�ціональної�спрямованості�я�ої�на-

лежить�питання�запобі�ання��ор"пції.

9.�Я�що�деп"тат�Київради�виявив�"�своєм"

сл"жбовом"�приміщенні�чи�отримав�майно,�що

може�б"ти�неправомірною�ви�одою,�або�пода-

р"но�,�він�зобов’язаний�невід�ладно,�але�не

пізніше�одно�о�робочо�о�дня,�письмово�пові-

домити�про�цей�фа�т�Київсь�ом"�місь�ом"��о-

лові�та�постійній��омісії�Київради,�до�ф"н�ціо-

нальної�спрямованості�я�ої�належить�питання

запобі�ання��ор"пції.

Сл"жбовими�приміщеннями�деп"тата�Київ-

ради�вважаються�приміщення�адміністратив-

но�о��омпле�с"�в�місті�Києві�на�в"лиці�Хреща-

ти�,�36,�відведені�для�постійної��омісії�Київра-

ди�та�деп"татсь�ої�фра�ції,�до�с�лад"�я�их�він

входить,�йо�о�сл"жбовий��абінет,�а�та�ож�міс-

це�для��олос"вання�деп"тата�Київради�в�залі

пленарних�засідань.

10.�Про�виявлення�майна,�що�може�б"ти�не-

правомірною�ви�одою,�або�подар"н�а�с�ла-

дається�а�т,�я�ий�підпис"ється�деп"татом�

Київради�та�Київсь�им�місь�им��оловою�або

заст"пни�ом�місь�о�о��олови –�се�ретарем�

Київради�не�пізніше�наст"пно�о�дня�після�отри-

мання�відповідної�письмової�заяви�від�деп"та-

та�Київради.

Предмети�неправомірної�ви�оди,�а�та�ож

одержані�чи�виявлені�подар"н�и�збері�аються

в�"правлінні�з�питань��онтролю�та�запобі�ан-

ня�і�протидії��ор"пції�до�їх�передачі�спеціально

"повноваженим�с"б’є�там�"�сфері�протидії��о-

р"пції.

11.�У�випад�"�наявності�"�деп"тата�Київра-

ди�с"мнівів�щодо�можливості�одержання�ним

подар"н�а�він�має�право�письмово�зверн"ти-

ся�для�одержання��онс"льтації�з�цьо�о�питан-

ня�до�територіально�о�ор�ан"�Національно�о

а�ентства�з�питань�запобі�ання��ор"пції�чи�до

постійної��омісії�Київради,�до�ф"н�ціональної

спрямованості�я�ої�належить�питання�запобі-

�ання��ор"пції.

Стаття�8.�Недоп�щення��онфлі�т��інте-

ресів

1.�Деп"тат�Київради�зобов’язаний�вживати

всіх�від�ньо�о�залежних�заходів�щодо�недоп"-

щення�вини�нення�реально�о�чи�потенційно�о

�онфлі�т"�інтересів�протя�ом�"сьо�о�стро�"�ви-

�онання�ним�повноважень�деп"тата�Київради,

не�вчиняти�дій�та�не�приймати�рішень�в�"мовах

�онфлі�т"�інтересів,�здійснювати�заходи�щодо

вчасно�о�вре�"лювання�реально�о�чи�потен-

ційно�о��онфлі�т"�інтересів.

Конфлі�т�інтересів,�про�я�ий�б"ло�заявлено

належним�чином,�не�є�ані�злочином,�ані�право-

пор"шенням,�ані�пор"шенням�правил�деп"тат-

сь�ої�ети�и.

2.�У�разі�вини�нення�"�деп"тата�Київради�ре-

ально�о�чи�потенційно�о��онфлі�т"�інтересів

він�не�має�права�брати�"часть�"�прийнятті�від-

повідно�о�рішення�Київрадою�або�б"дь-я�ими

її�ор�анами,�а�та�ож�не�має�права�я��деп"тат�

Київради�брати�"часть�в�об�оворенні�питань,

я�і�пов’язані�з�питанням,�щодо�я�о�о�"�деп"-

тата�вини���онфлі�т�інтересів.
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3.�Деп"тат�зобов’язаний�не�пізніше�наст"п-

но�о�робочо�о�дня�з�момент",��оли�він�дізнав-

ся�чи�повинен�б"в�дізнатися�про�наявність�"

ньо�о�реально�о�чи�потенційно�о��онфлі�т"�ін-

тересів,�письмово�повідомляти�про�це��олові�по-

стійної�чи�тимчасової��онтрольної��омісії,�до

с�лад"�я�ої�він�входить,�Київсь�ом"�місь�ом"

�олові�та��олові�постійної��омісії�Київради,�до

ф"н�ціональної�спрямованості�я�ої�належить

питання�запобі�ання��ор"пції.�Голов"ючий�на

пленарном"�засіданні�Київради�або��олова�по-

стійної�чи�тимчасової��онтрольної��омісії,�до

с�лад"�я�ої�входить�деп"тат,�перед�роз�лядом

відповідно�о�прое�т"�рішення�інформ"є�Київра-

д"�або�відповідн"��омісію�Київради�про�наяв-

ність�"�деп"тата��онфлі�т"�інтересів.

4.�У�випад�"�виявлення�"�себе�реально�о�чи

потенційно�о��онфлі�т"�інтересів�на�пленарно-

м"�засіданні�Київради�або�засіданні�постійної

чи�тимчасової��онтрольної��омісії�Київради�де-

п"тат�Київради�зобов’язаний�п"блічно�заяви-

ти�про�та�ий��онфлі�т�інтересів�або�письмово

повідомити�про�це��олов"ючом"�на�пленарно-

м"�засіданні�Київради�чи��олові�відповідної�по-

стійної�або�тимчасової��онтрольної��омісії,�я�ий

інформ"є�про�це�прис"тніх�перед�роз�лядом

прое�т"�рішення.

5.�Б"дь-я�ий�деп"тат�Київради,�або�інша�за-

інтересована�особа,�може�заявити�на�пленар-

ном"�засіданні�Київради�або�засіданні�постій-

ної�чи�тимчасової��онтрольної��омісії�Київради

про��онфлі�т�інтересів�іншо�о�деп"тата�Київ-

ради,�або�подати�відповідн"�письмов"�заяв"

на�роз�ляд�постійної��омісії�Київради,�до�ф"н�-

ціональної�спрямованості�я�ої�належить�питан-

ня�запобі�ання��ор"пції.

6.�Заява�про��онфлі�т�інтересів�деп"тата�

Київради�заноситься�в�прото�ол�пленарно�о

засідання�Київради�або�в�прото�ол�засідання

постійної,�чи�тимчасової��онтрольної��омісії�

Київради.

7.�Деп"тат"�Київради�протя�ом�"сьо�о�стро-

�"�своїх�повноважень,�а�та�ож�протя�ом�одно-

�о�ро�"�з�дня�їх�за�інчення�чи�достро�ово�о

припинення�забороняється:

1)�"�ладати�тр"дові�до�овори�(�онтра�ти)�або

вчиняти�правочини�"�сфері�підприємниць�ої

діяльності�з�юридичними�особами�приватно-

�о�права�або�фізичними�особами –�підприєм-

цями,�я�що�деп"тат�Київради�здійснює�або

протя�ом�ро�"�до�дня�за�інчення�чи�припинен-

ня�повноважень�здійснював�повноваження�з

�онтролю,�на�ляд"�або�під�отов�и�чи�прийнят-

тя�відповідних�рішень�щодо�діяльності�цих�юри-

дичних�осіб�або�фізичних�осіб –�підприємців;

2)�роз�олош"вати�або�ви�ористов"вати�в�ін-

ший�спосіб�"�своїх�інтересах�інформацію,�я�а

стала�йом"�відома�на�за�ритих�засіданнях�тим-

часових��онтрольних��омісій;

3)�представляти�інтереси�б"дь-я�ої�особи�"

справах�("�том"�числі�в�тих,�що�роз�лядають-

ся�в�с"дах),�в�я�их�іншою�стороною�є�Київра-

да.

Пор"шення�встановлено�о�п"н�том�1�части-

ни�сьомої�цієї�статті�8�Ре�ламент"�обмеження

щодо�"�ладення�тр"дово�о�до�овор"�(�онтра�-

т")�є�підставою�для�припинення�відповідно�о

до�овор".

Правочини�"�сфері�підприємниць�ої�діяль-

ності,�вчинені�з�пор"шенням�вимо��п"н�т"�1

частини�сьомої�цієї�статті�8�Ре�ламент",�мо-

ж"ть�б"ти�визнані�недійсними.

У�разі�виявлення�пор"шень,�передбачених

частиною�сьомою�цієї�статті�8�Ре�ламент",�На-

ціональне�а�ентство�з�питань�запобі�ання��о-

р"пції�звертається�до�с"д"�для�припинення�тр"-

дово�о�до�овор"�(�онтра�т"),�визнання�право-

чин"�недійсним.

8.�Деп"тати�Київради�зобов’язані�щоро�"�до

1��вітня�подавати�де�ларації�про�майно,�дохо-

ди,�витрати�і�зобов’язання�фінансово�о�хара�-

тер"�за�мин"лий�рі��до�се�ретаріат"�Київради.

9.�Здійснення��онтролю�за�дотриманням�ви-

мо��статей�7 –�8�цьо�о�Ре�ламент",�надання

деп"татам�Київради��онс"льтацій�та�роз’яс-

нень�щодо�запобі�ання�та�вре�"лювання��онфлі�-

т"�інтересів,�поводження�з�майном,�що�може�б"-

ти�неправомірною�ви�одою�та�подар"н�ами,

по�ладається�на�постійн"��омісію�Київради,�до

ф"н�ціональної�спрямованості�я�ої�належить

питання�запобі�ання��ор"пції.

Приміт�а.�Терміни�«реальний��онфлі�т�інте-

ресів»,�«потенційний��онфлі�т�інтересів»,�«при-

ватний�інтерес»,�«неправомірна�ви�ода»,�«по-

дар"но�»,�«близь�і�особи»�вживаються�"�значен-

ні,�наведеном"�в�За�оні�У�раїни�«Про�запобі�ан-

ня��ор"пції».

Стаття�9.�Ети�а�в�діяльності�деп�татів

Київради

1.�Правила�деп"татсь�ої�ети�и�та�заходи

вплив"�щодо�деп"татів�Київради,�я�і�пор"ш"ють

ці�правила,�визначаються�За�оном�У�раїни�«Про

стат"с�деп"татів�місцевих�рад»,�За�оном�У�ра-

їни�«Про�запобі�ання��ор"пції»,�цим�Ре�ламен-

том�та�Коде�сом�ети�и�деп"тата�Київсь�ої�місь-

�ої�ради.

2.�Деп"тат�Київради�я��представни��інтере-

сів�територіальної��ромади�міста�Києва�та�пов-

новажний�член�Київради�під�час�здійснення

своїх�деп"татсь�их�повноважень�зобов’язаний

дотрим"ватись�та�их�правил�деп"татсь�ої�ети-

�и:

1)��ер"ватися�за�альнодержавними�інтере-

сами�та�інтересами�територіальної��ромади

міста�Києва;

2)�не�ви�ористов"вати�деп"татсь�ий�мандат

в�особистих�інтересах�чи�в��орисливих�цілях;

3)��ер"ватися�"�своїй�діяльності�та�поведін-

ці�за�альновизнаними�принципами�порядно-

сті,�честі�і��ідності;

4)�не�роз�олош"вати�відомостей,�що�стано-

влять�державн"�або�інш"�таємницю,�я�а�охо-

роняється�за�оном,�інших�відомостей�з�питань,

що�роз�лядалися�на�за�ритих�засіданнях�тим-

часових��онтрольних��омісій,�та�відомостей,

я�і�стос"ються�таємниці�особисто�о�життя�де-

п"тата�Київради�або�члена�територіальної��ро-

мади�міста�Києва,�що�охороняється�за�оном,

а�та�ож�б"дь-я�их�персональних�даних,�що�ста-

ли�йом"�відомі�"�зв’яз�"�з�йо�о�деп"татсь�ою

діяльністю;

5)�не�доп"с�ати�образливих�висловлювань,

не�ви�ористов"вати�"�п"блічних�вист"пах�не-

достовірні�або�неперевірені�відомості�стосов-

но�ор�анів�державної�влади,�ор�анів�місцево-

�о�самовряд"вання,�підприємств,�"станов�і�ор-

�анізацій,�їх��ерівни�ів�та�інших�посадових�чи�сл"ж-

бових�осіб,�деп"татсь�их�фра�цій,�о�ремих�де-

п"татів�Київради.

3.�Деп"тат�Київради�не�несе�відповідально-

сті�за�вист"пи�на�пленарних�засіданнях�Київ-

ради�та�засіданнях�її�ор�анів,�за�винят�ом�від-

повідальності�за�образ"�чи�поширення�недос-

товірної�інформації.

4.�У�разі�неви�онання�деп"татом�своїх�обо-

в’яз�ів�"�Київраді�та�її�ор�анах,�систематично-

�о�пор"шення�ним�встановлено�о�поряд�"�їх

роботи�Київрада�за�попередніми�виснов�ами��о-

місії,�до�ф"н�ціональної�спрямованості�я�ої�від-

носяться�питання�дотримання�норм�деп"тат-

сь�ої�ети�и,�може�прийняти�рішення�про�пові-

домлення�територіальній��ромаді�міста�Києва

через�засоби�масової�інформації�про�неналеж-

не�ставлення�деп"тата�до�ви�онання�своїх�обо-

в’яз�ів.

5.�У�разі�проп"с�"�деп"татом�Київради

протя�ом�ро�"�більше�половини�пленарних

засідань�Київради�або�засідань�постійної

�омісії,�членом�я�ої�він�є,�неви�онання�ним

без�поважних�причин�рішень� і�дор"чень�

Київради�та�її�ор�анів�Київрада�може�звер-

н"тися�до�виборців�з�пропозицією�про�від-

�ли�ання�та�о�о�деп"тата�"�поряд�",�встанов-

леном"�За�оном�У�раїни�«Про�стат"с�деп"-

татів�місцевих�рад».

Стаття�10.�Права�деп�тата�Київради

1.�Деп"тат�Київради�є�повноважним�і�рівно-

правним�членом�Київради.�Деп"тат�Київради

відповідно�до�За�он"�У�раїни�«Про�стат"с�де-

п"татів�місцевих�рад»�наділяється�всією�пов-

нотою�прав,�необхідних�для�забезпечення�йо-

�о�"часті�"�діяльності�Київради�та�її�ор�анів.

2.�Деп"тат�Київради��орист"ється�правом

"хвально�о��олос"�з�"сіх�питань,�я�і�роз�ляда-

ються�на�пленарних�засіданнях�Київради�та�за-

сіданнях�її�ор�анів,�до�с�лад"�я�их�він�входить.

Деп"тат�Київради�наб"ває�права�"хвально�о

�олос"�з�момент"�визнання�йо�о�повноважень.

3.�Деп"тат�Київради,�я�ий�не�входить�до�с�ла-

д"�відповідно�о�ор�ан"�Київради,�може�брати

"часть�"�йо�о�роботі�з�правом�дорадчо�о��о-

лос".�Деп"тат�Київради�має�право�брати�"часть

з�правом�дорадчо�о��олос"�в�роботі�ви�онав-

чо�о�ор�ан"�Київради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації),�районних�"�місті�Києві

рад�та�їх�ор�анів,�районних�в�місті�Києві�держав-

них�адміністрацій,�а�та�ож�за�альних�зборах

�ромадян,�засіданнях�ор�анів�самоор�анізації�на-

селення,�що�проводяться�в�місті�Києві.

Деп"тат�з�правом�дорадчо�о��олос"�має�пра-

во�брати�"часть�в�об�оворенні,�а�та�ож�висло-

влювати�свою�позицію�стосовно��ожно�о�із

п"н�тів�поряд�"�денно�о�засідання.

4.�Деп"тат�Київради�має�право:

1)�обирати�і�б"ти�обраним�до�ор�анів�Київ-

ради;

2)�офіційно�представляти�членів�територі-

альної��ромади�міста�Києва�"�Київраді�та�її�ор-

�анах;

3)�офіційно�представляти�інтереси�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва�в�місцевих�ор�а-

нах�ви�онавчої�влади,�ор�анах�місцево�о�са-

мовряд"вання,�підприємствах,�"становах�і�ор-

�анізаціях�незалежно�від�форми�власності�з�пи-

тань,�що�належать�до�відання�ор�анів�місцево-

�о�самовряд"вання;

4)�вносити�на�роз�ляд�місцевих�ор�анів�ви-

�онавчої�влади,�ор�анів�місцево�о�самовряд"-

вання,�підприємств,�"станов�і�ор�анізацій�неза-

лежно�від�форми�власності,�їх�посадових�осіб

пропозиції�з�питань,�пов’язаних�з�йо�о�деп"-

татсь�ими�повноваженнями�відповідно�до�за-

�он",�брати�"часть�"�їх�роз�ляді;

5)�пор"ш"вати�перед�місцевими�ор�анами

ви�онавчої�влади,�ор�анами�місцево�о�само-

вряд"вання,�підприємствами,�"становами�і�ор-

�анізаціями�незалежно�від�форм�власності,�їх

посадовими�особами,�а�та�ож��ерівни�ами�пра-

воохоронних�та��онтролюючих�ор�анів�питан-

ня,�що�зачіпають�інтереси�членів�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва,�та�вима�ати�їх�вирі-

шення;

6)�на�невід�ладний�прийом�посадовими�осо-

бами�місцевих�ор�анів�ви�онавчої�влади�та�ор-

�анів�місцево�о�самовряд"вання,��ерівни�ами

підприємств,�"станов�та�ор�анізацій�незалеж-

но�від�форми�власності,�розташованих�на�те-

риторії�міста�Києва,�з�питань�деп"татсь�ої�ді-

яльності;

7)�пропон"вати�питання�для�роз�ляд"�Київ-

радою�та�її�ор�анами�в�поряд�",�визначеном"

цим�Ре�ламентом;

8)�вносити�пропозиції�і�за"важення�до�по-

ряд�"�денно�о�засідань�Київради�та�її�ор�анів,

поряд�"�роз�ляд"�об�оворюваних�питань�та�їх

с"ті;

9)�вносити�на�роз�ляд�Київради�та�її�ор�анів

прое�ти�рішень�з�питань,�що�належать�до�її�

відання,�поправ�и�до�них;

10)�висловлюватися�щодо�персонально�о

с�лад"�"творюваних�Київрадою�ор�анів�і��ан-

дидат"р�посадових�осіб,�я�і�обираються,�при-

значаються,�затвердж"ються�або�по�одж"ють-

ся�Київрадою;

11)�пор"ш"вати�питання�про�недовір"�Київ-

сь�ом"�місь�ом"��олові,�розп"с��ор�анів,�"тво-

рених�Київрадою,�та�звільнення�посадових�осіб

місцево�о�самовряд"вання;

12)�брати�"часть�в�об�оворенні,�ставити�за-

питання�доповідачам,�співдоповідачам,��олов"-

ючом"�на�засіданні;

13)�вносити�пропозиції�про�засл"хов"вання

на�пленарном"�засіданні�Київради�звіт"�чи�ін-

формації�б"дь-я�о�о�ор�ан"�або�посадової�осо-

би,�підзвітних�чи�під�онтрольних�Київраді,�а�та-

�ож�з�питань,�що�віднесені�до��омпетенції�

Київради,�–�інших�ор�анів�і�посадових�осіб,�я�і

діють�на�території�міста�Києва;

14)�вима�ати�с�ас"вання�рез"льтатів��оло-

с"вання�і�проведення�повторно�о�роз�ляд"�пи-

тання�"�разі�виявлення�пор"шень�встановле-

ної�цим�Ре�ламентом�процед"ри�при�роз�ляді

та��олос"ванні�питань�поряд�"�денно�о;�вима-

�ати�проведення�повторно�о��олос"вання�"�ви-

пад�"�виявлення�помило��еле�тронної�систе-

ми�для��олос"вання;

15)�під�час�об�оворення�до�прийняття�Київ-

радою�відповідно�о�рішення�вист"пати�з�об-

ґр"нт"ванням�своїх�пропозицій�та�з�мотивів��о-

лос"вання,�надавати�довід�и;

16)�"�разі�необхідності�с"проводж"вати�свій

вист"п�на�пленарном"�засіданні�а"діовіз"аль-

ними�матеріалами�(слайдами,�таблицями,�ма-

люн�ами,�схемами,��рафі�ами,�відео-�та�фо-

тозйом�ою)�на�е�рані;

17)�ознайомлюватися�з�те�стами�вист"пів�"

стено�рамах�чи�прото�олах�пленарних�засідань

Київради�та�засідань�її�ор�анів�до�момент"�їх

оп"блі�"вання;

18)�передавати��олов"ючом"�те�сти�сво�о

неви�олошено�о�вист"п",�пропозицій�і�за"ва-

жень�з�об�оворювано�о�питання�для�в�лючен-

ня�до�прото�ол"�засідання�Київради�або�її�ор-

�ан",�в�я�ом"�він�бере�"часть;

19)�пор"ш"вати�в�Київраді�та�її�ор�анах�питан-

ня�про�необхідність�проведення�перевіро��ді-

яльності�розташованих�на�території�міста�

Києва�підприємств,�"станов�і�ор�анізацій�не-

залежно�від�форми�власності,�ви�онавчо�о�ор-

�ан"�Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�та�йо�о�стр"�т"рних�підрозділів,

районних�в�місті�Києві�державних�адміністра-

цій�з�питань,�віднесених�до��омпетенції�Київра-

ди,�а�та�ож�за�дор"ченням�Київради�або�її�ор-

�анів�брати�"часть�"�перевір�ах�ви�онання�рі-

шень�Київради;

20)�вносити�пропозиції�щодо�"с"нення�не-

долі�ів�і�пор"шень��ерівни�ам�підприємств,�"с-

танов�і�ор�анізацій�незалежно�від�форми�влас-

ності�та�ор�анів,�діяльність�я�их�перевірялася

відповідно�до�п"н�т"�19�частини�четвертої�цієї

статті�10�Ре�ламент",�а�та�ож�ор�анам,�я�им

вони�підпоряд�овані,�пор"ш"вати�питання�про

притя�нення�до�відповідальності�осіб,�з�вини

я�их�сталося�пор"шення;�"�разі�вини�нення�по-

р"шень�за�онодавства�У�раїни�деп"тат�Київ-

ради�звертається�з�цьо�о�привод"�до�відповід-

них�ор�анів�державної�влади;

21)�вима�ати�"с"нення�пор"шень�за�онності

і�встановлення�правово�о�поряд�";

22)�об’єдн"ватися�з�іншими�деп"татами�

Київради�в�деп"татсь�і�фра�ції,�я�і�"творюють-

ся�відповідно�до�цьо�о�Ре�ламент";

23)�дост"п"�до�засобів�масової�інформації

�ом"нальної�форми�власності�з�метою�опри-

люднення�рез"льтатів�власної�деп"татсь�ої�ді-

яльності�та�інформ"вання�про�робот"�Київра-

ди�в�поряд�",�встановленом"�Київрадою;

24)�невід�ладно�отрим"вати�інформацію,�що

стос"ється�діяльності�Київради,��опії�рішень

Київради,�прото�олів,�стено�рам�пленарних�за-

сідань,�оформлених�належним�чином,�а�"�ви-

пад�ах�технічної�неможливості –�протя�ом�п’я-

ти�днів;

25)�на�безпереш�одний�прохід,�проїзд�та�з"-

пин�"�на�території�підприємств,�"станов�та�ор-

�анізацій��ом"нальної�власності�або�товариств

(підприємств),�"�стат"тних��апіталах�я�их�те-

риторіальна��ромада�міста�Києва�володіє�а�ці-

ями�(част�ами),�я�що�інше�не�встановлено�за-

�онодавством;

26)�на�завчасне�отримання�інформації�що-

до�заходів�(�оле�ій,�нарад�тощо),�я�і�прово-

дяться�Київсь�им�місь�им��оловою,�ви�онав-

чим�ор�аном�Київради�(Київсь�ою�місь�ою�дер-

жавною�адміністрацією),�районними�в�місті�

Києві�радами�та�районними�в�місті�Києві�дер-

жавними�адміністраціями;

27)�на�деп"татсь�е�звернення,�деп"татсь�ий

запит,�деп"татсь�е�запитання;

28)�на�звільнення�від�ви�онання�виробничих

або�сл"жбових�обов’яз�ів�на�час�пленарних�за-

сідань�Київради�та�засідань�її�ор�анів,�в�я�их

бере�"часть�деп"тат�Київради,�а�та�ож�здійс-

нення�деп"татсь�их�повноважень�в�інших�пе-

редбачених�за�оном�випад�ах;

29)�"хвально�о�та�дорадчо�о��олос"�в�поряд-

�",�передбаченом"�частинами�др"�ою –�тре-

тьою�цієї�статті�10�Ре�ламент";

30)�здійснювати�інші�права,�передбачені�за-

�онами�У�раїни�та�цим�Ре�ламентом.

5.�Порядо��реалізації�прав�деп"татів�Київра-

ди�визначається�За�оном�У�раїни�«Про�стат"с

деп"татів�місцевих�рад»,�іншими�за�онами�У�ра-

їни,�я�і�ре�"люють�діяльність�місцевих�рад�та�їх

ор�анів,�а�та�ож�цим�Ре�ламентом.

Стаття�11.�Постійні��омісії�Київради

1.�Постійні��омісії�Київради�є�ор�анами�

Київради,�що�обираються�з�числа�її�деп"татів

для�вивчення,�попередньо�о�роз�ляд"�і�під�о-

тов�и�питань,�я�і�належать�до�їх�відання,�здійс-

нення��онтролю�за�ви�онанням�рішень�Київра-

ди�та�а�тів�її�ви�онавчо�о�ор�ан"�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації).�Постійні��омісії
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Київради�є�підзвітними�Київраді�та�відповідаль-

ними�перед�нею.

2.�Постійні��омісії�Київради�обираються�

Київрадою�на�стро��її�повноважень�"�с�ладі��о-

лови,�заст"пни�а�(першо�о�заст"пни�а,�заст"п-

ни�ів),�се�ретаря�та�членів��омісії.�Всі�інші�пи-

тання�стр"�т"ри��омісії�виріш"ються�відповід-

ною�постійною��омісією.

3.�До�с�лад"�постійних��омісій�Київради�не�мо-

ж"ть�б"ти�обрані�Київсь�ий�місь�ий��олова,�за-

ст"пни��місь�о�о��олови –�се�ретар�Київради.

4.�Постійні��омісії�Київради�за�дор"ченням

Київради,�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�заст"п-

ни�а�місь�о�о��олови –�се�ретаря�Київради�або

за�власною�ініціативою�вивчають�діяльність�під-

звітних�і�під�онтрольних�Київраді�та�ви�онав-

чом"�ор�ан"�Київради�(Київсь�ій�місь�ій�дер-

жавній�адміністрації)�ор�анів,�а�та�ож�з�питань,

віднесених�до�відання�Київради,�вивчають�ді-

яльність�ви�онавчо�о�ор�ан"�Київради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�підпри-

ємств,�"станов�та�ор�анізацій,�їх�філіалів�і�від-

ділень�незалежно�від�форм�власності�та�їх�по-

садових�осіб,�подають�за�рез"льтатами�пере-

вір�и�ре�омендації�на�роз�ляд�їх��ерівни�ів,�а

в�необхідних�випад�ах –�на�роз�ляд�Київради

або�ви�онавчо�о�ор�ан"�Київради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації).

5.�Постійні��омісії�Київради�попередньо�роз-

�лядають�та�приймають�виснов�и�з�питань,�що

вносяться�на�роз�ляд�Київради,�розробляють

прое�ти�рішень,�а�та�ож�здійснюють��онтроль

за�ви�онанням�рішень�Київради,�а�тів�ви�онав-

чо�о�ор�ан"�Київради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації).

6.�Постійні��омісії�Київради�"�питаннях,�я�і

належать�до�їх�відання,�та�в�поряд�",�визначе-

ном"�за�оном,�мають�право�отрим"вати�від��е-

рівни�ів�ор�анів,�підприємств,�"станов,�ор�а-

нізацій�та�їх�філій�і�відділень�необхідні�матері-

али�і�до�"менти,�що�мають�б"ти�надані�протя-

�ом�десяти�днів�з�момент"�отримання�відпо-

відно�о�запит".

7.�Ор�анізація�роботи�постійної��омісії�Київ-

ради�по�ладається�на��олов"��омісії.�Голова

�омісії�с�ли�ає�і�веде�засідання��омісії,�фор-

м"є�прое�т�поряд�"�денно�о�засідання��омісії,

дає�дор"чення�членам��омісії,�представляє��о-

місію�"�відносинах�з�іншими�ор�анами,�підпри-

ємствами,�"становами,�ор�анізаціями,�а�та�ож

�ромадянами,�ор�анізов"є�робот"�по�реаліза-

ції�виснов�ів��омісії,�вист"пає�на�пленарних�за-

сіданнях�Київради�з�доповідями�та�співдопо-

відями.�У�разі�відс"тності��олови��омісії�або�не-

можливості�ним�з�інших�причин�ви�он"вати�свої

повноваження�йо�о�ф"н�ції�здійснює�перший

заст"пни���олови��омісії,�а�в�разі�йо�о�відс"т-

ності –�заст"пни���олови��омісії�або�се�ретар

�омісії.

8.�Засідання�постійної��омісії�Київради�с�ли-

�ається�в�мір"�необхідності,�в�том"�числі�до

від�риття�відповідної�сесії�Київради,�і�є�право-

мочним,�я�що�в�ньом"�бере�"часть�не�менш�я�

половина�членів�від�за�ально�о�с�лад"��омісії.

9.�Засідання�постійних��омісій�проводяться

від�рито�й��ласно.�На�засіданнях�постійних��о-

місій�мають�право�б"ти�прис"тніми�представ-

ни�и�засобів�масової�інформації�та��ромадя-

ни,�я�і�виявили�та�е�бажання.

Гласність�засідань�постійних��омісій�Київра-

ди�забезпеч"ється�web-трансляцією�засідань

(о�рім�виїзних)�постійних��омісій�Київради�в

режимі�реально�о�час"�на�офіційном"�веб-сай-

ті�Київради�(www.kmr.gov.ua)�та�розміщенням

прото�олів�засідань�на�офіційном"�веб-сайті

Київради�(www.kmr.gov.ua)�протя�ом�семи�днів

з�дня�засідання�постійної��омісії.

На� офіційном"� веб-сайті� Київради

(www.kmr.gov.ua)�створюється�та�на�постійній

основі�оновлюється�відеоархів�трансляцій�за-

сідань�постійних��омісій�Київради.

10.�За�рез"льтатами�опрацювання�питань

постійні��омісії�Київради�більшістю��олосів�від

за�ально�о�с�лад"��омісії�приймають�виснов-

�и�і�ре�омендації,�що�ви�ладаються�"�прото-

�олі�засідання��омісії.�Прото�оли�засідань��о-

місії�підпис"ються��оловою�і�се�ретарем��омі-

сії.�У�разі�відс"тності��олови��омісії�або�немож-

ливості�ви�онання�ним�своїх�обов’яз�ів�прото-

�ол�підпис"ється�першим�заст"пни�ом,�заст"п-

ни�ом��олови,�а�"�разі�їх�відс"тності –�членом

постійної��омісії,�що��олов"вав�на�засіданні.�У

разі�відс"тності�се�ретаря��омісії�або�немож-

ливості�ви�онання�ним�своїх�обов’яз�ів�прото-

�ол�підпис"ється�першим�заст"пни�ом,�заст"п-

ни�ом��олови,�а�в�разі�їх�відс"тності –�визна-

ченим��омісією�членом�постійної��омісії.

На��ожній�сторінці�прото�ол"�проставляєть-

ся�підпис��олови�постійної��омісії,�а�в�разі�йо-

�о�відс"тності –�підпис�першо�о�заст"пни�а,

заст"пни�а��олови,�іншо�о�члена�постійної��о-

місії,�що��олов"вав�на�відповідном"�засіданні,

або�се�ретаря�постійної��омісії.

Замість�проставлення�зазначених�підписів

на��ожній�сторінці�прото�ол"�доп"с�ається�про-

шиття�прото�ол"�засідання�постійної��омісії�"

спосіб,�що�"неможливлює�роз’єднання�йо�о

сторіно��без�пор"шення�цілісності.�В�та�ом"

разі�на�прошитом"�прото�олі�здійснюється�на-

пис�щодо��іль�ості�прошитих�сторіно��та�про-

ставляється�підпис��олови�постійної��омісії,�а

в�разі�йо�о�відс"тності –�підпис�першо�о�за-

ст"пни�а,�заст"пни�а��олови,�іншо�о�члена�по-

стійної��омісії,�що��олов"вав�на�відповідном"

засіданні,�або�се�ретаря�постійної��омісії.

Прото�оли�засідань�постійних��омісій�Київ-

ради�надаються�на�запит�відповідно�до�За�о-

н"�У�раїни�«Про�дост"п�до�п"блічної�інформа-

ції».

11.�На��ожном"�засіданні�постійної��омісії

ведеться�а"діозапис.�А"діозаписи�засідань�збе-

рі�аються�в�се�ретаріаті�Київради�на�стро��пов-

новажень�Київради�та�протя�ом�одно�о�ро�"

після�за�інчення�повноважень�Київради�відпо-

відно�о�с�ли�ання,�а�та�ож�надаються�на�пись-

мове�звернення�деп"тата�Київради�"�триденний

стро�.

12.�Ф"н�ціональна�спрямованість�і�порядо�

ор�анізації�роботи�постійних��омісій�визначаю-

ться�цим�Ре�ламентом�та�Положенням�про�по-

стійні��омісії.�Перелі��та�с�лад�постійних��омі-

сій�Київради�затвердж"ються�о�ремим�рішен-

ням�Київради.

Стаття�12.�Тимчасові��онтрольні��омісії

Київради

1.�Тимчасові��онтрольні��омісії�Київради�є

ор�анами�Київради,�я�і�обираються�з�числа�її�де-

п"татів�для�здійснення��онтролю�з��он�ретно�ви-

значених�Київрадою�питань,�що�належать�до

повноважень�ор�анів�місцево�о�самовряд"ван-

ня.�Тимчасові��онтрольні��омісії�подають�звіти

і�пропозиції�на�роз�ляд�Київради.

2.�Персональний�с�лад�тимчасової��онтроль-

ної��омісії�Київради�форм"ється�на�підставі

письмових�подань�деп"татсь�их�фра�цій�Київ-

ради�з�"рах"ванням�права�деп"татсь�их�фра�-

цій�на�пропорційне�представництво.

Членом�тимчасової��онтрольної��омісії�Київ-

ради�не�може�б"ти�деп"тат�Київради,�в�я�о�о

"�разі�в�лючення�йо�о�до�персонально�о�с�ла-

д"��омісії�вини�не�реальний�чи�потенційний

�онфлі�т�інтересів�з�питань,�для�роз�ляд"�я�их

"творюється�відповідна�тимчасова��онтроль-

на��омісія.

3.�Пропозиції�щодо�персонально�о�с�лад"

тимчасової��онтрольної��омісії�подаються�"

письмовій�формі�деп"татсь�ими�фра�ціями�Ки-

ївради�"�семиденний�стро��з�дня�направлення

до�них�письмово�о�звернення�с"б’є�та�подан-

ня�прое�т"�рішення�щодо�"творення�тимчасо-

вої��онтрольної��омісії.�Кожна�деп"татсь�а�фра�-

ція�має�право�б"ти�представленою�не�менш�я�

одним�деп"татом�зі�сво�о�с�лад"�"�тимчасовій

�онтрольній��омісії.�Я�що�деп"татсь�а�фра�ція

"�семиденний�стро��не�запропон"вала�пред-

ставни�ів�для�роботи�в�тимчасовій��онтроль-

ній��омісії�Київради,�то��омісія�створюється�без

"часті�цієї�деп"татсь�ої�фра�ції.�Вихід�деп"та-

та�Київради�із�с�лад"�деп"татсь�ої�фра�ції,�я�а

деле�"вала�йо�о�"�тимчасов"��онтрольн"��омі-

сію�Київради,�не�припиняє�йо�о�членства�в�цій

тимчасовій��онтрольній��омісії�Київради.

Прое�т�рішення�Київради�щодо�створення

тимчасової��онтрольної��омісії�Київради�пода-

ється�на�роз�ляд�Київради�зі�сформованим

персональним�с�ладом.

4.�Прое�т�рішення�про�створення�тимчасо-

вої��онтрольної��омісії�Київради,�що�б"в�попе-

редньо�роз�лян"тий�з�дотриманням�вимо��ста-

тей�30 –�31�цьо�о�Ре�ламент",�в�лючається�до

поряд�"�денно�о�пленарно�о�засідання�Київ-

ради�без��олос"вання.

5.�Рішення�про�створення�тимчасової��он-

трольної��омісії�Київради�вважається�прийня-

тим,�я�що�за�це�про�олос"вало�не�менше�од-

нієї�третини�деп"татів�від�за�ально�о�с�лад"

Київради.

Рішення�про�створення�тимчасової��онтроль-

ної��омісії�Київради�після�йо�о�прийняття�не

може�б"ти�с�асоване.

У�рішенні�про�створення�тимчасової��он-

трольної��омісії�Київради�мають�б"ти�зазначе-

ні�назва�та�завдання��омісії,�стро��її�діяльності

та�персональний�с�лад,�а�та�ож��олова��омісії.

Всі�інші�питання�стр"�т"ри�та�ор�анізації�ро-

боти��омісії�виріш"ються�відповідною�тимча-

совою��онтрольною��омісією�Київради.

6.�Стро��діяльності�тимчасової��онтрольної��о-

місії�не�може�перевищ"вати�шести�місяців�з

дня�її�"творення,�о�рім�випад�",�передбачено-

�о�частиною�дванадцятою�цієї�статті�12�Ре�ла-

мент".

7.�Засідання�тимчасової��онтрольної��омісії

проводиться�не�рідше�ніж�один�раз�на�місяць

і�є�правомочним,�я�що�в�ньом"�бере�"часть�не

менше�я��половина�деп"татів�від�за�ально�о

с�лад"��омісії.

Рішення�на�засіданні�тимчасової��онтроль-

ної��омісії�приймаються�більшістю��олосів�від

за�ально�о�с�лад"��омісії.

8.�Тимчасова��онтрольна��омісія�для�здійс-

нення�своєї�діяльності�має�право�отрим"вати

від�ор�анів�державної�влади�та�місцево�о�само-

вряд"вання,�підприємств,�"станов�та�ор�аніза-

цій�необхідні�матеріали�та�до�"менти,�що�ма-

ють�б"ти�надані��омісії�протя�ом�десяти�днів�з

момент"�отримання�відповідно�о�запит".

9.�Се�ретаріат�Київради�забезпеч"є�діяль-

ність�тимчасових��онтрольних��омісій�Київра-

ди.

10.�Засідання�тимчасових��онтрольних��о-

місій�Київради�проводяться,�я��правило,�за-

�риті.�Деп"тати,�я�і�входять�до�с�лад"�тимча-

сової��онтрольної��омісії�Київради,�та�зал"че-

ні��омісією�для�"часті�в�її�роботі�спеціалісти,

е�сперти,�інші�особи�не�повинні�роз�олош"ва-

ти�інформацію,�я�а�стала�їм�відома�"�зв’яз�"�з

її�роботою.�Ор�анізація�роботи�тимчасової��он-

трольної��омісії�по�ладається�на��олов"��омі-

сії.

Про�час,�місце�проведення�засідання�та�пи-

тання,�я�і�передбачається�внести�на�роз�ляд

відповідно�о�засідання��омісії,�всім�членам��о-

місії�повідомляється�за�два�робочих�дні�до�за-

сідання�за�допомо�ою�еле�тронної�пошти�та

телефонно�о�зв’яз�".

11.�Рез"льтати�своєї�роботи�тимчасова��он-

трольна��омісія�ви�ладає�в�письмовом"�звіті,�що

приймається�на�засіданні�тимчасової��онтроль-

ної��омісії.�Прое�т�рішення�про�затвердження

звіт"�подається��оловою�тимчасової��онтроль-

ної��омісії�для�роз�ляд"�на�пленарном"�засі-

данні�Київради.�Звіт�повинен�містити:

1)�фа�ти�й�обставини,�я�і�стали�підставами

для�створення��омісії;

2)�відомості�чи�обставини,�встановлені��о-

місією,�і�до�ази,�я�ими�це�підтвердж"ється;

3)�відомості�чи�обставини,�що�не�підтверди-

лися;

4)�фа�ти�й�обставини,�я�і�не�б"ли�перевіре-

ні;

5)�виснов�и�і�пропозиції�за�рез"льтатами�ро-

боти�тимчасової��онтрольної��омісії.

12.�За�рез"льтатами�роз�ляд"�звіт"�тимча-

сової��онтрольної��омісії�Київрада�своїм�рішен-

ням�може�взяти�до�відома�виснов�и��омісії�та

припинити�її�робот"�або�продовжити�робот"

�омісії�на�визначений�Київрадою�стро�.

13.�Повноваження�тимчасової��онтрольної

�омісії�Київради�та�ож�припиняються�"�разі

припинення�повноважень�Київради�відповід-

но�о�с�ли�ання,�я�ою�"творено��омісію.

14.�Рішення�за�рез"льтатами�роз�ляд"�звіт"

тимчасової��онтрольної��омісії�Київради�прий-

мається�більшістю��олосів�від�за�ально�о�с�ла-

д"�Київради.

Стаття�13.�Президія�Київради

1.�Президія�Київради�є�дорадчим�ор�аном

Київради,�я�ий�попередньо��от"є�"з�оджені

пропозиції�і�ре�омендації�з�питань,�я�і�перед-

бачається�внести�на�роз�ляд�Київради.

2.�До�с�лад"�Президії�Київради�входять�

Київсь�ий�місь�ий��олова,�заст"пни��місь�о�о

�олови –�се�ретар�Київради,��олови�постійних

�омісій�Київради,��олови�або�"повноважені

представни�и�деп"татсь�их�фра�цій.�Деп"та-

ти�Київради�мають�право�брати�"часть�"�засі-

даннях�Президії�Київради�з�правом�дорадчо�о

�олос".

Президія�Київради�діє�на�основі�Положення

про�Президію�Київсь�ої�місь�ої�ради.

3.�Президія�Київради�здійснює�свою�робот"

"�формі�засідань,�що�с�ли�аються�Київсь�им

місь�им��оловою�або�за�йо�о�дор"ченням�за-

ст"пни�ом�місь�о�о��олови –�се�ретарем�Київ-

ради.

Стаття�14.�По�одж�вальна�рада�деп�тат-

сь�их�фра�цій�Київради

1.�Голови�або�"повноважені�представни�и

деп"татсь�их�фра�цій�Київради,�по�одном"�від

�ожної,�мож"ть�"творювати�По�одж"вальн"�ра-

д"�деп"татсь�их�фра�цій�Київради,�я�а�має�ста-

т"с�дорадчо�о�ор�ан".�Засідання�По�одж"валь-

ної�ради�веде�Київсь�ий�місь�ий��олова�або

заст"пни��місь�о�о��олови –�се�ретар�Київра-

ди,�а�в�разі�їх�відс"тності�або�неможливості

проведення�ними�засідання –�інший�член�По-

�одж"вальної�ради,�обраний�більшістю��оло-

сів�членів�По�одж"вальної�ради.

2.�По�одж"вальна�рада�деп"татсь�их�фра�-

цій�Київради�с�ли�ається�Київсь�им�місь�им

�оловою�чи�заст"пни�ом�місь�о�о��олови –�се�-

ретарем�Київради�або�за�пропозицією�деп"-

татсь�их�фра�цій�Київради.�Ор�анізація�с�ли-

�ання�По�одж"вальної�ради�по�ладається�на

се�ретаріат�Київради.�По�одж"вальна�рада�не

приймає�рішень,�обов’яз�ових�для�ви�онання.

Стаття�15.�Се�ретаріат�Київради

1.�Се�ретаріат�Київради�"творюється�Київ-

радою.�Йо�о�стр"�т"ра,�чисельність�та�витра-

ти�на�"тримання�встановлюються�Київрадою

за�поданням�Київсь�о�о�місь�о�о��олови.�Се�-

ретаріат�за�посадою�очолює�заст"пни��місь-

�о�о��олови –�се�ретар�Київради.

2.�Се�ретаріат�Київради�здійснює�ор�ані-

заційне,�правове,�інформаційне,�аналітичне,

матеріально-технічне�забезпечення�діяльно-

сті�Київради,�її�ор�анів,�деп"татів,�деп"тат-

сь�их�фра�цій�Київради,�сприяє�здійсненню

Київрадою�взаємодії�з�її�ви�онавчим�ор�аном

(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністра-

цією)�та�йо�о�стр"�т"рними�підрозділами,

районними�в�місті�Києві�радами�та�їх�ор�ана-

ми,�районними�в�місті�Києві�державними�ад-

міністраціями.

3.�Кореспонденція,�що�надходить�до�Київра-

ди�та�адресована�посадовим�особам�і�ор�а-

нам�Київради,�деп"татам,�деп"татсь�им�фра�-

ціям�Київради�та�стр"�т"рним�підрозділам�се�-

ретаріат"�Київради�реєстр"ється,�фі�с"ється�і

опрацьов"ється�се�ретаріатом�Київради�від-

повідно�до�вимо��Інстр"�ції�з�діловодства�та

Положення�про�се�ретаріат�Київсь�ої�місь�ої

ради.

4.�Се�ретаріат�Київради�діє�з�ідно�з�цим�Ре�-

ламентом�та�Положенням�про�се�ретаріат�

Київсь�ої�місь�ої�ради,�я�е�затвердж"ється�

Київсь�им�місь�им��оловою�за�поданням�заст"п-

ни�а�місь�о�о��олови –�се�ретаря�Київради.

Стаття�16.�Ви�онавчий�ор�ан�Київради

1.�Ви�онавчим�ор�аном�Київради�є�Київсь�а

місь�а�державна�адміністрація,�я�а�паралель-

но�ви�он"є�ф"н�ції�державної�ви�онавчої�вла-

ди,�що�є�особливістю�здійснення�ви�онавчої

влади�в�місті�Києві.

2.�Стр"�т"ра,�за�альна�чисельність�ви�онав-

чо�о�ор�ан"�Київради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�та�витрати�на�йо�о�"три-

мання�затвердж"ються�Київрадою�за�подан-

ням�Київсь�о�о�місь�о�о��олови.

Призначення�та�звільнення�з�посад�заст"п-

ни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації�з�питань�здійснення�самоврядних�пов-

новажень�Київсь�ий�місь�ий��олова�по�одж"є

з�Київрадою.

3.�Положення�про�департаменти,�"правлін-

ня�та�інші�стр"�т"рні�підрозділи�ви�онавчо�о

ор�ан"�Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�затвердж"ються�ви�онавчим�ор-

�аном�Київради�(Київсь�ою�місь�ою�держав-

ною�адміністрацією)�за�попереднім�по�оджен-

ням�з�постійними��омісіями�Київради,�до�ф"н�-

ціональної�спрямованості�я�их�належать�пи-

тання�діяльності�відповідних�стр"�т"рних�підроз-
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ділів,�а�та�ож�з�постійною��омісією,�до�ф"н�ціо-

нальної�спрямованості�я�ої�належить�питання

взаємодії�Київсь�о�о�місь�ої�ради�та�її�ви�о-

навчо�о�ор�ан"�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації).

За"важення�і�ре�омендації,�ви�ладені�"�вис-

нов�ах�постійних��омісій�Київради,�є�обов’яз-

�овими�для�роз�ляд"�ви�онавчим�ор�аном�

Київради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адмі-

ністрацією).�За�рез"льтатами�роз�ляд"�ви�о-

навчий�ор�ан�Київради�(Київсь�а�місь�а�дер-

жавна�адміністрація)�повністю�чи�част�ово�вра-

хов"є�надані�за"важення�і�ре�омендації�або�мо-

тивовано�відхиляє�їх.�Ви�онавчий�ор�ан�Київ-

ради�(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація)

письмово�повідомляє�відповідні�постійні��омі-

сії�Київради�про�рез"льтати�та�о�о�роз�ляд".

4.�Департамент,�"правління�чи�б"дь-я�ий�ін-

ший�стр"�т"рний�підрозділ�ви�онавчо�о�ор�а-

н"�Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)�є�підзвітним�та�під�онтрольним�по-

стійній��омісії�Київради,�до�ф"н�ціональної�спря-

мованості�я�ої�належить�питання�діяльності�від-

повідно�о�стр"�т"рно�о�підрозділ",�а�та�ож�по-

стійній��омісії�Київради,�до�ф"н�ціональної�спря-

мованості�я�ої�належить�питання�взаємодії�

Київради�та�її�ви�онавчо�о�ор�ан"�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації).�На�вимо�"�за-

значеної�постійної��омісії�Київради,�але�не�рід-

ше�одно�о�раз"�на�рі�,��ерівни��відповідно�о

стр"�т"рно�о�підрозділ"�ви�онавчо�о�ор�ан"

Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�або�особа,�що�йо�о�заміщ"є,�звіт"є�пе-

ред�постійною��омісією�Київради�про�свою�ді-

яльність�за�"мови�попередження�про�дат"�зві-

т"�за�чотирнадцять�днів.

Стаття�17.�Порядо��форм�вання�та�при-

пинення�діяльності�деп�татсь�их�фра�цій

Київради

1.�Деп"тати�Київради�мож"ть�добровільно

об’єдн"ватися�"�деп"татсь�і�фра�ції�Київради.

2.�Деп"татсь�і�фра�ції�Київради�форм"ють-

ся�деп"татами�Київради�на�партійній�основі�ви-

�лючно�із�числа�місцевих�ор�анізацій�політич-

них�партій,�я�ими�вони�вис"н"ті�на�відповідних

місцевих�виборах.

3.�Зареєстровані�деп"татсь�і�фра�ції�мають

рівні�права.

4.�Членство�деп"тата�Київради�в�деп"тат-

сь�ій�фра�ції�Київради�не�звільняє�йо�о�від�пер-

сональної�відповідальності�за�здійснення�сво-

їх�деп"татсь�их�повноважень.

5.�Деп"татсь�і�фра�ції�Київради�не�мож"ть

форм"ватися�для�захист"�приватних,��омер-

ційних,�професійних�чи�релі�ійних�інтересів.

6.�Деп"тат�Київради�не�може�входити�до�с�ла-

д"�більш�я��однієї�зареєстрованої�деп"татсь�ої

фра�ції.

7.�Реор�анізація�та�форм"вання�деп"татсь�их

фра�цій�Київради�може�проводитися�протя�ом

"сьо�о�стро�"�повноважень�Київради.

8.�Для�реєстрації�деп"татсь�ої�фра�ції��оло-

ва�або�"повноважений�представни��деп"тат-

сь�ої�фра�ції�направляє�се�ретаріат"�Київра-

ди�подання,�до�я�о�о�додається�повідомлен-

ня,�підписане�всіма�деп"татами,�я�і�входять�до

відповідно�о�об’єднання,�про�форм"вання�де-

п"татсь�ої�фра�ції�із�зазначенням�її�назви,�пер-

сонально�о�с�лад"�та�деп"татів,�я�і�"повнова-

жені�представляти�фра�цію.

9.�Деп"татсь�і�фра�ції�наб"вають�передба-

чених�за�онодавством�прав�та�обов’яз�ів�з�мо-

мент"�о�олошення��олов"ючим�на�пленарно-

м"�засіданні�Київради�інформації�про�форм"-

вання�деп"татсь�ої�фра�ції�Київради.

10.�Про�зміни�в�с�ладі�деп"татсь�ої�фра�ції

Київради��олова�або�"повноважений�представ-

ни��деп"татсь�ої�фра�ції�повідомляє�се�рета-

ріат"�Київради.�Про�входження,�вихід�зі�с�ла-

д"�зареєстрованої�деп"татсь�ої�фра�ції�деп"-

тат�Київради�письмово�повідомляє�се�ретарі-

ат"�Київради.�Письмове�повідомлення�деп"та-

та�Київради�про�входження�до�с�лад"�деп"тат-

сь�ої�фра�ції�по�одж"ється�з��оловою�або�"пов-

новаженим�представни�ом�цієї�деп"татсь�ої

фра�ції.�Повідомлення�про�ви�лючення�деп"та-

та�зі�с�лад"�деп"татсь�ої�фра�ції�разом�з�від-

повідним�рішенням�деп"татсь�ої�фра�ції�на-

правляється�се�ретаріат"�Київради��оловою

або�"повноваженим�представни�ом�деп"тат-

сь�ої�фра�ції.

11.�Інформація�про�зміни�"�с�ладі,�а�та�ож

припинення�діяльності�деп"татсь�ої�фра�ції

о�олош"ється��олов"ючим�на�пленарном"�за-

сіданні�Київради�та�реєстр"ється�в�се�ретарі-

аті�Київради.

12.�Діяльність�деп"татсь�ої�фра�ції�припи-

няється:

1)�"�разі�прийняття�деп"татами�Київради,�я�і

входять�до�її�с�лад",�рішення�про�розп"с��де-

п"татсь�ої�фра�ції;

2)�після�за�інчення�стро�"�повноважень�

Київради.

13.�Деп"тат�Київради,�я�ий�не�входить�до

с�лад"�деп"татсь�ої�фра�ції,�є�позафра�цій-

ним.

Стаття�18.�Права�деп�татсь�их�фра�цій

Київради

1.�Повноваження�деп"татсь�их�фра�цій�

Київради�є�похідними�від�повноважень�деп"-

тата�Київради,�передбачених�За�оном�У�раїни

«Про�стат"с�деп"татів�місцевих�рад».

2.�Деп"татсь�"�фра�цію�Київради�представ-

ляє��олова�фра�ції,�заст"пни���олови�або�"пов-

новажені�представни�и�деп"татсь�ої�фра�ції

(відповідно�до�письмово�о�повідомлення,�по-

дано�о�з�ідно�з�частиною�десятою�статті�17

цьо�о�Ре�ламент").

3.�Деп"татсь�і�фра�ції�Київради�мають�пра-

во:

1)�на�пропорційне�представництво�в�постій-

них�та�тимчасових��онтрольних��омісіях�Київ-

ради;

2)�попередньо�об�оворювати��андидат"ри

посадових�осіб,�я�их�обирає,�призначає�(звіль-

няє)�чи�затвердж"є�Київрада,�а�та�ож�об�ово-

рювати��андидат"ри�посадових�осіб,�я�их�при-

значає�(звільняє),�по�одж"є�чи�затвердж"є�

Київсь�ий�місь�ий��олова�в�поряд�",�визначе-

ном"�за�онодавством�У�раїни;

3)�на��арантований�вист"п�сво�о�представ-

ни�а�на�пленарном"�засіданні�Київради�з��ож-

но�о�питання�поряд�"�денно�о�пленарно�о�за-

сідання�Київради,�"�том"�числі�"�випад�"�до-

стро�ово�о�припинення�роз�ляд"�питання�по-

ряд�"�денно�о;

4)�на�завчасне�отримання�інформації�щодо

заходів�(�оле�ій,�нарад�тощо),�я�і�проводяться

Київсь�им�місь�им��оловою,�ви�онавчим�ор�а-

ном�Київради�(Київсь�ою�місь�ою�державною

адміністрацією),�районними�в�місті�Києві�ра-

дами�та�районними�в�місті�Києві�державними

адміністраціями,�а�та�ож�на�"часть�членів�фра�-

цій�"�цих�заходах;

5)�об’єдн"вати�з"силля�з�іншими�фра�ціями

для�створення�більшості�чи�опозиції�в�Київра-

ді;

6)�здійснювати�інші�права,�передбачені�за-

�онами�У�раїни.

4.�Деп"тати�Київради�мож"ть�"творювати

міжфра�ційні�об’єднання,�я�і�не�підля�ають�ре-

єстрації�і�не�мають�прав,�встановлених�цим

Ре�ламентом.

5.�Жодна�деп"татсь�а�фра�ція�Київради�не

має�права�вист"пати�від�імені�Київради�або�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва.

Стаття�19.�Забезпечення�діяльності�де-

п�татсь�их�фра�цій�Київради

1.�Київсь�ий�місь�ий��олова,�заст"пни��місь-

�о�о��олови –�се�ретар�Київради�сприяють�"

забезпеченні�зареєстрованих�деп"татсь�их

фра�цій�Київради�приміщеннями,�необхідним

обладнанням�тощо.

2.�У�залі�пленарних�засідань�Київради�за�де-

п"татами�за�ріплюються�робочі�місця�по�фра�-

ціях�Київради�на�підставі�розпорядження�за-

ст"пни�а�місь�о�о��олови –�се�ретаря�Київра-

ди.

3.�Діяльність�деп"татсь�их�фра�цій�Київра-

ди�забезпеч"є�стр"�т"рний�підрозділ�се�рета-

ріат"�Київради,�до�повноважень�я�о�о�відно-

ситься�ор�анізаційне�та��онс"льтативно-мето-

дичне�забезпечення�діяльності�деп"татсь�их

фра�цій�та�позафра�ційних�деп"татів.

Стаття�20.�Деп�татсь�е�звернення�та�де-

п�татсь�е�запитання

1.�Деп"татсь�е�звернення –�ви�ладена�в�пись-

мовій�формі�вимо�а�деп"тата�Київради�з�пи-

тань,�пов’язаних�з�йо�о�деп"татсь�ою�діяльніс-

тю,�до�місцевих�ор�анів�ви�онавчої�влади,�ор-

�анів�місцево�о�самовряд"вання�та�їх�посадо-

вих�осіб,�а�та�ож��ерівни�ів�правоохоронних

та��онтролюючих�ор�анів,�підприємств,�"ста-

нов�та�ор�анізацій�незалежно�від�форми�влас-

ності,�розташованих�на�території�міста�Києва,

здійснити�певні�дії,�вжити�заходи�чи�дати�офі-

ційне�роз’яснення�з�питань,�віднесених�до�їх

�омпетенції.

2.�Місцеві�ор�ани�ви�онавчої�влади,�ор�а-

ни�місцево�о�самовряд"вання�та�їх�посадові

особи,�а�та�ож��ерівни�и�правоохоронних�та

�онтролюючих�ор�анів,�підприємств,�"станов

та�ор�анізацій�незалежно�від�форми�власно-

сті,�розташованих�на�території�міста�Києва,

до�я�их�зверн"вся�деп"тат�Київради,�зобо-

в’язані�"�десятиденний�стро��роз�лян"ти�по-

р"шене�ним�питання�та�надати�йом"�відпо-

відь,�а�в�разі�необхідності�додат�ово�о�ви-

вчення�чи�перевір�и�дати�йом"�відповідь�не�піз-

ніш�я��"�місячний�стро�.�Я�що�деп"татсь�е

звернення�з�об’є�тивних�причин�не�може�б"-

ти�роз�лян"то�"�встановлений�десятиденний

стро�,�деп"тат"�Київради�зобов’язані�пись-

мово�повідомити�про�це�з�обґр"нт"ванням

мотивів�необхідності�продовження�стро�"�роз-

�ляд".

3.�Деп"тат�Київради�може�взяти�"часть�"�роз-

�ляді�сво�о�звернення,�про�що�місцеві�ор�ани

ви�онавчої�влади,�ор�ани�місцево�о�самовря-

д"вання�та�їх�посадові�особи,��ерівни�и�під-

приємств,�"станов�та�ор�анізацій�незалежно

від�форми�власності,�розташованих�на�тери-

торії�міста�Києва,�повинні�йом"�повідомити�за-

вчасно,�але�не�пізніш�я��за�п’ять�днів.

4.�Я�що�деп"тат�Київради�не�задоволений

рез"льтатами�роз�ляд"�сво�о�звернення,�або�я�-

що�місцеві�ор�ани�ви�онавчої�влади,�ор�ани

місцево�о�самовряд"вання�та�їх�посадові�осо-

би,��ерівни�и�підприємств,�"станов�та�ор�ані-

зацій�незалежно�від�форми�власності,�розташо-

ваних�на�території�міста�Києва,�"хиляються�від

вирішення�пор"шено�о�"�зверненні�питання�"

встановлений�стро�,�чи�деп"тат"�не�надійшла

відповідь�на�йо�о�деп"татсь�е�звернення,�він

має�право�внести�деп"татсь�ий�запит�з�"рах"-

ванням�вимо�,�встановлених�статтею�21�цьо�о

Ре�ламент".

5.�Деп"татсь�е�запитання –�це�засіб�одер-

жання�деп"татом�Київради�інформації�або�роз’яс-

нення�з�тієї�чи�іншої�проблеми.�Відповідь�на

запитання�може�б"ти�о�олошена�на�пленарно-

м"�засіданні�Київради�або�дана�деп"тат"�Київ-

ради�індивід"ально.�Запитання�не�в�лючаєть-

ся�до�поряд�"�денно�о�пленарно�о�засідання�

Київради,�не�об�оворюється�і�рішення�по�ньо-

м"�не�приймається.

6.�Пропозиції�і�за"важення,�висловлені�де-

п"татами�Київради�на�пленарних�засіданнях

Київради�або�передані�в�письмовій�формі��о-

лов"ючом"�на�її�пленарних�засіданнях,�роз�ля-

даються�Київрадою,�або,�за�прото�ольним�до-

р"ченням��олов"ючо�о,�постійними��омісіями

Київради,�чи�надсилаються�на�роз�ляд�підзвіт-

ним�і�під�онтрольним�ор�анам�та�посадовим

особам�місцевих�ор�анів�ви�онавчої�влади,�ор-

�анів�місцево�о�самовряд"вання,��ерівни�ам

відповідних�підприємств,�"станов,�ор�анізацій

незалежно�від�форми�власності,�я�і�зобов’яза-

ні�роз�лян"ти�ці�пропозиції�і�за"важення�"�стро-

�и,�встановлені�Київрадою,�та�повідомити�про

рез"льтати�роз�ляд"�безпосередньо�деп"та-

там�Київради,�я�і�внесли�пропозиції�чи�висло-

вили�за"важення,�а�та�ож�Київраді.

7.�Київрада�та�її�ви�онавчий�ор�ан�(Київсь�а

місь�а�державна�адміністрація)�забезпеч"ють

ви�онання�пропозицій�і�за"важень�деп"татів

Київради,�схвалених�Київрадою,�інформ"ють

деп"татів�про�реалізацію�пропозицій�і�за"ва-

жень,�внесених�ними�на�пленарних�засіданнях

Київради.

Стаття�21.�Деп�татсь�ий�запит

1.�Деп"татсь�ий�запит –�це�підтримана�

Київрадою�вимо�а�деп"тата�Київради�до�поса-

дових�осіб�Київради�та�її�ор�анів,�Київсь�о�о

місь�о�о��олови,��ерівни�ів�підприємств,�"ста-

нов�і�ор�анізацій�незалежно�від�форми�влас-

ності,�я�і�розташовані�або�зареєстровані�на�те-

риторії�міста�Києва,�а�та�ож�до�першо�о�за-

ст"пни�а�та�заст"пни�ів��олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації,��ерівни�ів�стр"�-

т"рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан"�Київра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),

�олів�районних�в�місті�Києві�державних�адмі-

ністрацій�та�їх�заст"пни�ів�з�питань,�я�і�відне-

сені�до�відання�Київради.

2.�Деп"татсь�ий�запит�може�б"ти�внесений

за�"мови,�я�що�попередньо�деп"татом�Київра-

ди�направлялось�деп"татсь�е�звернення�з�цьо-

�о�ж�питання�до�одно�о�з�передбачених�час-

тиною�першої�цієї�статті�21�Ре�ламент"�адре-

сатів,�і�"�встановлений�стро��адресат�запит"

"хилився�від�вирішення�пор"шено�о�"�звернен-

ні�питання,�або�ж�деп"тат�Київради�не�задово-

лений�рез"льтатами�роз�ляд"�йо�о�звернення

чи�йом"�не�надійшла�відповідь�на�йо�о�деп"-

татсь�е�звернення.

3.�Деп"татсь�і�запити�подаються�деп"татами

Київради�до�"правління�ор�анізаційно�о�та�до-

�"ментально�о� забезпечення� діяльності�

Київради.�До�деп"татсь�о�о�запит"�має�б"ти

дол"чена��опія�попередньо�направлено�о�де-

п"татсь�о�о�звернення,�а�та�ож��опія�відпові-

ді�на�ньо�о�("�разі�наявності).�Те�ст�деп"тат-

сь�о�о�запит"�повинен�містити�перелі��пода-

них�деп"татом�Київради�деп"татсь�их�звернень

з�цьо�о�питання.

4.�На�пленарном"�засіданні�Київради�роз-

�лядаються�деп"татсь�і�запити,�що�відповіда-

ють�вимо�ам�частин�першої –�третьої�цієї�стат-

ті�21�Ре�ламент"�та�б"ли�подані�до�"правління

ор�анізаційно�о�та�до�"ментально�о�забезпе-

чення�діяльності�Київради�не�пізніше�13��оди-

ни�дня,�що�перед"є�відповідном"�пленарном"

засіданню�Київради.

5.�Управління�ор�анізаційно�о�та�до�"мен-

тально�о�забезпечення�діяльності�Київради

с�ладає�інформаційн"�довід�",�я�а�має�місти-

ти�списо��"сіх�деп"татсь�их�запитів,�що�підля-

�ають�роз�ляд"�на�відповідном"�пленарном"

засіданні�з�ідно�з�частиною�четвертою�цієї�стат-

ті�21�Ре�ламент",�із�зазначенням:

1)�прізвища�с"б’є�та�подання;

2)�теми�деп"татсь�о�о�запит";

3)�адресата�деп"татсь�о�о�запит".

Інформаційна�довід�а�роздається�деп"татам

Київради�"�паперовом"�ви�ляді,�а�та�ож�роз-

міщ"ється�на�офіційном"�веб-сайті�Київради

(www.kmr.gov.ua)�до�почат�"�відповідно�о�пле-

нарно�о�засідання.

6.�Деп"татсь�і�запити,�що�не�відповідають

вимо�ам�частин�першої –�четвертої�цієї�статті

21�Ре�ламент",�не�в�лючаються�до�інформа-

ційної�довід�и�та�роз�ляд"�на�відповідном"�пле-

нарном"�засіданні�Київради�не�підля�ають.

У�разі�вини�нення�спор"�щодо�відповідності

деп"татсь�о�о�запит"�вимо�ам�частин�першої –

четвертої�цієї�статті�21�Ре�ламент"�деп"тат�

Київради�направляє��опію�сво�о�деп"татсь�о-

�о�запит"�з�відповідною�письмовою�заявою�на

роз�ляд�постійній��омісії�Київради,�до�ф"н�ціо-

нальної�спрямованості�я�ої�належить�питання

дотримання�цьо�о�Ре�ламент".�Зазначена�по-

стійна��омісія�протя�ом�десяти�днів�з�момен-

т"�отримання�письмової�заяви�з��опією�деп"-

татсь�о�о�запит"�роз�лядає�її�та�приймає�вис-

ново��щодо�відповідності�деп"татсь�о�о�запи-

т"�вимо�ам�частин�першої –�четвертої�цієї�стат-

ті�21�Ре�ламент".�Відповідний�висново��ви�ла-

дається�"�прото�олі�засідання��омісії,�витя��з�я�о-

�о�направляється�с"б’є�т"�подання�та�"прав-

лінню�ор�анізаційно�о�та�до�"ментально�о�за-

безпечення�діяльності�Київради.�У�випад�"

прийняття��омісією�виснов�"�про�відповідність

деп"татсь�о�о�запит"�вимо�ам�частин�першої –

четвертої�цієї�статті�21�Ре�ламент"�"правління

ор�анізаційно�о�та�до�"ментально�о�забезпе-

чення�діяльності�Київради�в�лючає�інформа-

цію�щодо�відповідно�о�деп"татсь�о�о�запит"

до�інформаційної�довід�и�для�роз�ляд"�на�най-

ближчом"�пленарном"�засіданні�Київради.

7.�Київсь�ий�місь�ий��олова�або�заст"пни�

місь�о�о��олови –�се�ретар�Київради�направ-

ляє�адресат"�підтриманий�Київрадою�деп"тат-

сь�ий�запит�із�відповідним�дор"ченням�або�с"-

провідним�листом.

8.�Ор�ан�або�посадова�особа,�я�им�адресо-

вано�деп"татсь�ий�запит,�зобов’язані�"�деся-

тиденний�стро��дати�офіційн"�письмов"�відпо-

відь�на�ньо�о�Київраді�та�деп"тат",�я�ий�вніс

відповідний�деп"татсь�ий�запит.�Я�що�запит�з

об’є�тивних�причин�не�може�б"ти�роз�лян"то

"�десятиденний�стро�,�то�ор�ан�або�посадова

особа�зобов’язані�письмово�повідомити�про

це�Київраді�та�деп"тат"�Київради,�я�ий�вніс�від-
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повідний	запит,	і	запропон�вати	інший	стро�,

я�ий	не	повинен	перевищ�вати	одно�о	місяця

з	дня	одержання	запит�.

9.	Копії	�сіх	деп�татсь�их	запитів,	о�олоше-

них	на	пленарном�	засіданні	Київради,	реєс-

тр�ються	та	збері�аються	�	се�ретаріаті	Київ-

ради	з	познач�ою	про	дат�	їх	о�олошення	та

рез�льтати	�олос�вання	по	них.

10.	Контроль	за	проходженням	деп�татсь�о-

�о	запит�	і	ходом	ви�онання	прийнято�о	по	ньо-

м�	рішення	здійснює	заст�пни�	місь�о�о	�оло-

ви –	се�ретар	Київради,	а	та�ож	деп�тат	або	�р�-

па	деп�татів,	я�і	подали	деп�татсь�ий	запит.

Деп�тат	або	�р�па	деп�татів,	я�і	подали	деп�-

татсь�ий	запит,	вправі	проінформ�вати	Київ-

рад�	на	пленарном�	засіданні	Київради	про	ви-

�онання	прийнято�о	за	деп�татсь�им	запитом

рішення.

Стаття�22.�Дор	чення�виборців

1.	Виборці	мож�ть	давати	своєм�	деп�тато-

ві	Київради	дор�чення	на	зборах	під	час	йо�о

звітів	чи	з�стрічей	з	питань,	що	випливають	з

потреб	членів	територіальної	�ромади	міста

Києва.

2.	Дор�чення	виборців	не	повинні	с�перечи-

ти	за�онодавств�	У�раїни,	а	їх	ви�онання	має

належати	до	відання	Київради	та	її	ор�анів.	По-

рядо�	роз�ляд�	дор�чень	виборців	деп�татом

Київради	визначається	статтею	17	За�он�	У�ра-

їни	«Про	стат�с	деп�татів	місцевих	рад».

Стаття�23.�Звіти�деп	татів�і�деп	татсь�их

фра�цій�Київради�перед�територіальною

�ромадою�міста�Києва�та�з	стрічі�з�її�чле-

нами

1.	Деп�тат	Київради	періодично,	але	не	рід-

ше	одно�о	раз�	на	рі�,	зобов’язаний	звіт�вати

про	свою	робот�	перед	територіальною	�ро-

мадою	міста	Києва.	Київрада	може	визначати

орієнтовні	стро�и	проведення	звітів	деп�татів

Київради	перед	членами	територіальної	�ро-

мади	міста	Києва.

Деп�татсь�і	фра�ції	зобов’язані	не	рідше	од-

но�о	раз�	на	рі�	звіт�вати	про	свою	робот�	пе-

ред	територіальною	�ромадою	міста	Києва.

Порядо�,	форма	та	стро�и	проведення	звітів

деп�татсь�их	фра�цій	Київради	перед	терито-

ріальною	�ромадою	міста	Києва	визначають-

ся	деп�татсь�ими	фра�ціями	Київради.

2.	Звіти	деп�татів,	деп�татсь�их	фра�цій	Ки-

ївради	повинні	містити	відомості	про	їх	діяль-

ність	�	Київраді	та	в	її	ор�анах,	про	прийняті

Київрадою	та	її	ор�анами	рішення,	про	хід	їх

ви�онання,	про	їх	особист�	�часть	в	об�ово-

ренні,	прийнятті	та	в	ор�анізації	ви�онання	рі-

шень	Київради,	її	ор�анів,	а	та�ож	про	ви�о-

нання	передвиборної	про�рами	та	дор�чень

виборців.

3.	Звіт	деп�тата	Київради	може	б�ти	нада-

ний	в	б�дь-я�ий	час	на	вимо��	зборів	членів

територіальної	�ромади,	я�що	прото�ол	збо-

рів	містить	не	менше	100	підписів,	а	та�ож	на

вимо��	ор�анів	самоор�анізації	населення.

4.	Деп�тати	та	деп�татсь�і	фра�ції	Київради

не	пізніше	я�	за	сім	днів	через	офіційний	веб-

сайт	Київради	(www.	kmr.	gov.	ua)	або	в	інший

спосіб	повідомляють	територіальній	�ромаді

міста	Києва	про	час	та	місце	проведення	зві-

т�.

5.	Ви�онавчий	ор�ан	Київради	(Київсь�а	місь-

�а	державна	адміністрація)	та	районні	в	місті	Ки-

єві	державні	адміністрації,	їх	посадові	особи,

�ерівни�и	підприємств,	�станов	та	ор�анізацій

державної	і	�ом�нальної	форми	власності,	роз-

ташовані	на	території	міста	Києва,	зобов’яза-

ні	сприяти	деп�татам,	деп�татсь�им	фра�ціям

Київради	в	ор�анізації	їх	звітів	перед	територі-

альною	�ромадою	міста	Києва	та	з�стрічей	з	її

членами	шляхом	надання	приміщень,	інфор-

маційних	та	інших	довід�ових	матеріалів,	не-

обхідних	для	ор�анізації	відповідно�о	заход�,

на	прохання	деп�тата	здійснювати	інші	захо-

ди,	пов’язані	з	проведенням	йо�о	звіт�	чи	з�-

стрічі,	�	том�	числі	сприяти	оповіщенню	тери-

торіальної	�ромади	міста	Києва	про	час	і	міс-

це	проведення	звіт�	чи	з�стрічі.

Рішення	з	питань	ор�анізації	звітів	(з�стрі-

чей)	деп�тата	Київради	з	виборцями	прийма-

ється	на	пленарном�	засіданні	Київради.

6.	Деп�тати,	деп�татсь�і	фра�ції	Київради	ін-

форм�ють	Київрад�	та	ви�онавчий	ор�ан	Київ-

ради	(Київсь��	місь��	державн�	адміністрацію)

про	рез�льтати	об�оворення	їх	звітів,	за�ва-

жень	і	пропозицій,	висловлених	членами	те-

риторіальної	�ромади	міста	Києва	на	адрес�

Київради	та	її	ви�онавчо�о	ор�ан�	(Київсь�ої

місь�ої	державної	адміністрації),	а	та�ож	про

дор�чення,	дані	деп�татам	�	зв’яз��	з	їх	деп�-

татсь�ою	діяльністю.

7.	Звіти	деп�татів,	деп�татсь�их	фра�цій	Ки-

ївради	перед	територіальною	�ромадою	міста

Києва	оприлюднюються	на	офіційном�	веб-

сайті	Київради	(www.	kmr.	gov.	ua)	та	висвіт-

люються	в	�азеті	Київради	«Хрещати�».

Стаття�24.�План	вання�роботи�Київради

1.	Діяльність	Київради	проводиться	відпо-

відно	до	планів,	я�і	затвердж�ються	Київра-

дою.	План	роботи	Київради	визначає	напрями

діяльності	Київради	та	її	ор�анів,	ор�анізаційні

форми	вирішення	поставлених	завдань	та	міс-

тить	перелі�	назв	прое�тів	рішень	Київради,

звітів,	інформації	та	інших	заходів,	період	їх

під�отов�и	та	осіб,	відповідальних	за	під�отов-

��.	Прое�т	план�	роботи	Київради	розробляє-

ться	за	�частю	постійних	�омісій	та	се�ретарі-

ат�	Київради,	стр��т�рних	підрозділів	ви�онав-

чо�о	ор�ан�	Київради	(Київсь�ої	місь�ої	дер-

жавної	адміністрації),	а	та�ож	з	�рах�ванням

пропозицій	деп�татів	і	деп�татсь�их	фра�цій,

та	подається	на	затвердження	Київрадою	за-

ст�пни�ом	місь�о�о	�олови –	се�ретарем	Київ-

ради.

2.	Ор�анізація	ви�онання	план�	роботи	Київ-

ради	по�ладається	на	заст�пни�а	місь�о�о	�о-

лови –	се�ретаря	Київради.	Хід	ви�онання	пла-

н�	роботи	Київради	може	об�оворюватися	на

засіданнях	постійних	�омісій,	засіданнях	Пре-

зидії	Київради.	Пропозиції	щодо	�точнення	або

зміни	план�	роботи	Київради	роз�лядаються

Київрадою	на	пленарних	засіданнях	на	вимо-

��	постійних	�омісій	Київради	та	деп�татів	Ки-

ївради.	Контроль	за	форм�ванням	і	ви�онан-

ням	планів	роботи	Київради	та	її	постійних	�о-

місій	по�ладається	на	заст�пни�а	місь�о�о	�о-

лови –	се�ретаря	Київради.

Стаття�25.�С�ли�ання�сесії�та�призна-

чення�пленарних�засідань�Київради

1.	Київрада	проводить	свою	робот�	сесійно.

Сесія	с�ладається	з	пленарних	засідань	Київ-

ради	та	засідань	постійних	�омісій	Київради.

2.	Перша	сесія	новообраної	Київради	с�ли-

�ається	Київсь�ою	місь�ою	виборчою	�омісією

не	пізніш	я�	через	два	тижні	після	реєстрації

новообраних	деп�татів	Київради	в	�іль�ості	не

менше	двох	третин	від	за�ально�о	с�лад�	Ки-

ївради.	Перше	пленарне	засідання	першої	се-

сії	від�риває	�олова	Київсь�ої	місь�ої	виборчої

�омісії,	я�ий	інформ�є	Київрад�	про	рез�льта-

ти	виборів	деп�татів	Київради,	а	та�ож	про	під-

с�м�и	виборів	Київсь�о�о	місь�о�о	�олови.	З

момент�	визнання	повноважень	деп�татів	Ки-

ївради	ново�о	с�ли�ання	та	новообрано�о	Ки-

ївсь�о�о	місь�о�о	�олови	відповідно	до	статті

42	За�он�	У�раїни	«Про	місцеве	самовряд�-

вання	в	У�раїні»	на	пленарних	засіданнях	Київ-

ради	�олов�є	Київсь�ий	місь�ий	�олова.

3.	С�ли�ання	наст�пних	сесій	та	призначен-

ня	пленарних	засідань	здійснюється	Київсь�им

місь�им	�оловою.

4.	Пленарні	засідання	Київради	проводяться

не	рідше	одно�о	раз�	на	місяць,	я�	правило,	в

четвер.	Розпорядження	про	проведення	пленар-

но�о	засідання	доводиться	до	відома	деп�та-

тів	Київради	і	територіальної	�ромади	міста	Ки-

єва	шляхом	п�блі�ації	на	офіційном�	веб-сай-

ті	Київради	(www.	kmr.	gov.	ua)	не	пізніше	ніж

за	десять	днів	до	дня	пленарно�о	засідання,	а

інформація	про	час	і	місце	йо�о	проведення,

прое�т	поряд��	денно�о	пленарно�о	засідан-

ня	і	с�ан-�опії	ори�іналів	прое�тів	рішень	та	ін-

ших	до��ментів,	що	мають	роз�лядатись	на	від-

повідном�	пленарном�	засіданні,–	шляхом	п�б-

лі�ації	на	офіційном�	веб-сайті	Київради	(www.

kmr.	gov.	ua)	не	пізніше	ніж	за	сім	днів	до	дня

пленарно�о	засідання.	У	винят�ових	випад�ах,

що	потреб�ють	терміново�о	рішення	Київра-

ди,	розпорядження	про	проведення	пленар-

но�о	засідання,	інформація	про	час	і	місце	йо-

�о	проведення,	прое�т	поряд��	денно�о	пле-

нарно�о	засідання	і	с�ан-�опії	ори�іналів	про-

е�тів	рішень	та	інших	до��ментів,	що	мають

роз�лядатись	на	відповідном�	пленарном�	за-

сіданні,	доводяться	до	відома	деп�татів	Київ-

ради	і	територіальної	�ромади	міста	Києва	шля-

хом	п�блі�ації	на	офіційном�	веб-сайті	Київра-

ди	(www.	kmr.	gov.	ua)	не	пізніше	ніж	за	день

до	відповідно�о	пленарно�о	засідання.

Кожне	пленарне	засідання	Київради	почи-

нається	і	заверш�ється	ви�онанням	�	залі	пле-

нарних	засідань	Державно�о	Гімн�	У�раїни.

5.	У	випад�ах,	�оли	на	пленарном�	засідан-

ні	роз�лян�ті	не	всі	питання	поряд��	денно�о,

за	пропозицією	�олов�ючо�о	на	пленарном�

засіданні,	деп�татсь�их	фра�цій	та	деп�татів

Київради,	для	продовження	роз�ляд�	питань

затверджено�о	поряд��	денно�о	пленарне	за-

сідання	за	рішенням	�олов�ючо�о	може	б�ти

перенесене,	я�	правило,	на	наст�пний	або	ін-

ший	робочий	день.	Інформація	про	перенесен-

ня	пленарно�о	засідання	невід�ладно	п�блі��є-

ться	на	офіційном�	веб-сайті	Київради	(www.

kmr.	gov.	ua).

6.	С�ли�ання	сесії	або	призначення	пленар-

но�о	засідання	Київради	має	б�ти	здійснене

протя�ом	двох	тижнів	за	пропозицією	не	менш

я�	однієї	третини	деп�татів	від	за�ально�о	с�ла-

д�	Київради	або	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київради

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації).

7.	У	разі,	я�що	внаслідо�	немотивованої	від-

мови	Київсь�о�о	місь�о�о	�олови	або	внаслі-

до�	йо�о	неможливості	с�ли�ати	сесію	або	при-

значити	пленарне	засідання	Київради	сесія	не

с�ли�ається	або	пленарне	засідання	не	при-

значається	�	стро�и,	передбачені	частинами

четвертою	та	шостою	цієї	статті	25	Ре�ламен-

т�,	заст�пни�	місь�о�о	�олови –	се�ретар	Ки-

ївради	с�ли�ає	сесію	або	призначає	пленарне

засідання	Київради.

8.	У	разі,	я�що	Київсь�ий	місь�ий	�олова	або

заст�пни�	місь�о�о	�олови –	се�ретар	Київра-

ди	�	двотижневий	стро�	не	с�ли�ають	сесію

або	не	призначають	пленарне	засідання	Київ-

ради	на	вимо��	не	менше	однієї	третини	де-

п�татів	від	за�ально�о	с�лад�	Київради,	або	я�-

що	та�і	посади	є	ва�антними,	постійна	�омісія

Київради	або	не	менше	однієї	третини	деп�-

татів	від	за�ально�о	с�лад�	Київради	мож�ть

с�ли�ати	сесію	або	призначити	пленарне	засі-

дання	Київради	шляхом	подання	до	се�рета-

ріат�	Київради	відповідно�о	виснов��	постій-

ної	�омісії	Київради	або	підписано�о	деп�тата-

ми	звернення.

Стаття�26.�Подання�прое�тів�рішень�на

роз�ляд�Київради�та�вимо�и�щодо�їх�оформ-

лення

1.	С�б’є�тами	подання	прое�тів	рішень	вист�-

пають	Київсь�ий	місь�ий	�олова,	деп�тати	Ки-

ївради,	заст�пни�	місь�о�о	�олови –	се�ретар

Київради,	постійні	�омісії	Київради,	ви�онав-

чий	ор�ан	Київради	(Київсь�а	місь�а	держав-

на	адміністрація),	за�альні	збори	�ромадян	в

поряд��,	визначеном�	за�онодавством	та	цим

Ре�ламентом,	а	та�ож	члени	територіальної

�ромади	міста	Києва	в	поряд��	місцевої	ініці-

ативи	відповідно	до	вимо�,	передбачених	за-

�онодавством	та	цим	Ре�ламентом.

2.	Прое�ти	рішень,	с�б’є�том	подання	я�их

є	ви�онавчий	ор�ан	Київради	(Київсь�а	місь�а

державна	адміністрація),	підпис�ються	поса-

довими	особами,	визначеними	Ре�ламентом

ви�онавчо�о	ор�ан�	Київради	(Київсь�ої	місь�ої

державної	адміністрації).

3.	Прое�ти	рішень	Київради	подаються	до

�правління	ор�анізаційно�о	та	до��ментально-

�о	забезпечення	діяльності	Київради	�	папе-

ровом�	та	в	еле�тронном�	ви�ляді	(формати.	doc,.

docx,.	rtf,	шрифт	Times	New	Roman,	�е�ль	14).

Разом	з	прое�том	рішення	до	�правління	ор-

�анізаційно�о	та	до��ментально�о	забезпечен-

ня	діяльності	Київради	подається	пояснюваль-

на	запис�а,	а	та�ож	додат�и	(�	разі	наявності).

4.	Прое�т	рішення	Київради	нормативно-пра-

вово�о	хара�тер�	повинен	містити	положення

про	оприлюднення	та	набрання	ним	чинності.

5.	С�б’є�т	подання	прое�т�	рішення	на	зво-

ротном�	боці	останньої	сторін�и	прое�т�	рі-

шення	зазначає	профільн�	постійн�	�омісію	та

інші	постійні	�омісії,	до	ф�н�ціональної	спря-

мованості	я�их	належить	попередній	роз�ляд	за-

значено�о	прое�т�	рішення.

6.	С�б’є�т	подання	прое�т�	рішення	(роз-

робни�	прое�т�	рішення)	підпис�є	�ожн�	сто-

рін��	прое�т�	рішення	і	додат�и	(�	разі	наяв-

ності).

7.	Пояснювальна	запис�а	повинна	містити:

1)	опис	проблем,	для	вирішення	я�их	під�о-

товлено	прое�т	рішення,	обґр�нт�вання	відпо-

відності	та	достатності	передбачених	�	прое�-

ті	рішення	механізмів	і	способів	вирішення	іс-

н�ючих	проблем,	а	та�ож	а�т�альності	цих	проб-

лем	для	територіальної	�ромади	міста	Києва;

2)	правове	обґр�нт�вання	необхідності	прий-

няття	рішення	(з	посиланням	на	�он�ретні	по-

ложення	нормативно-правових	а�тів,	на	під-

ставі	й	на	ви�онання	я�их	під�отовлено	прое�т

рішення);

3)	опис	цілей	і	завдань,	основних	положень

прое�т�	рішення,	а	та�ож	очі��ваних	соціально-

е�ономічних,	правових	та	інших	наслід�ів	для

територіальної	�ромади	міста	Києва	від	прий-

няття	запропоновано�о	прое�т�	рішення;

4)	прізвище	або	назв�	с�б’є�та	подання,	пріз-

вище,	посад�,	�онта�тні	дані	доповідача	про-

е�т�	рішення	на	пленарном�	засіданні	та	осо-

би,	відповідальної	за	с�проводження	прое�т�	рі-

шення.

8.	У	випад��	внесення	на	роз�ляд	Київради

прое�т�	рішення,	прийняття	я�о�о	призведе	до

зміни	по�азни�ів	бюджет�	міста	Києва	(надхо-

джень	бюджет�	та/або	витрат	бюджет�),	с�б’є�т

подання	зобов’язаний	додати	�	пояснювальн�

запис��	фінансово-е�ономічне	обґр�нт�вання

та	пропозиції	щодо	джерел	по�риття	цих	ви-

трат.

Я�що	реалізація	прое�т�	рішення	Київради

не	впливає	на	по�азни�и	бюджет�	міста	Ки-

єва,	про	це	зазначається	в	пояснювальній	запис-

ці.

9.	До	прое�т�	рішення	про	внесення	змін	чи

доповнень	до	рішення	Київради	додається	по-

рівняльна	таблиця,	я�а	містить	реда�цію	від-

повідних	положень	(статей,	частин,	п�н�тів,	аб-

заців	тощо)	чинно�о	рішення	та	йо�о	нов�	ре-

да�цію	з	�рах�ванням	запропонованих	змін.

10.	Під�отов�а	та	подання	прое�тів	ре��лятор-

них	а�тів	�	сфері	�осподарсь�ої	діяльності,	опри-

люднення	відповідних	прое�тів	з	метою	одер-

жання	за�важень	та	пропозицій	та	їх	врах�ван-

ня	здійснюється	відповідно	до	вимо�	За�он�

У�раїни	«Про	засади	державної	ре��ляторної

політи�и	�	сфері	�осподарсь�ої	діяльності»	та

статті	46	цьо�о	Ре�ламент�.

11.	С�б’є�т	подання	може	до	подання	про-

е�т�	рішення	Київради	нормативно-правово�о

хара�тер�	на	реєстрацію	до	се�ретаріат�	Київ-

ради	ор�аніз�вати	проведення	�ромадсь�о�о

об�оворення.	У	разі	проведення	�ромадсь�о�о

об�оворення	прое�т	рішення	Київради	п�блі-

��ється	в	�азеті	«Хрещати�»,	оприлюднюється

на	офіційном�	веб-сайті	Київради	(www.	kmr.

gov.	ua)	або	її	ви�онавчо�о	ор�ан�	(Київсь�ої

місь�ої	державної	адміністрації)	(www.	kievci-

ty.	gov.	ua)	із	зазначенням	стро�ів	та	адреси,

за	я�ою	направляються	пропозиції.

Порядо�	проведення	�ромадсь�их	об�ово-

рень	визначається	о�ремим	рішенням	Київра-

ди.

Стаття�27.�Роз�ляд�прое�тів�рішень�Ки-

ївради,�поданих�за�альними�зборами��ро-

мадян

1.	За�альні	збори	проводяться	за	місцем

проживання	членів	територіальної	�ромади	міс-

та	Києва.	Рішення	за�альних	зборів	�ромадян

оформляються	письмово,	з	дотриманням	ви-

мо�	Стат�т�	територіальної	�ромади	міста	Ки-

єва.

2.	За�альні	збори	жителів	за	місцем	прожи-

вання	мож�ть	с�ли�атися	Київсь�им	місь�им

�оловою,	Київрадою,	районними	в	місті	Києві

радами	та	їх	ви�онавчими	ор�анами,	ор�ана-

ми	самоор�анізації	населення,	народними	де-

п�татами	У�раїни,	обраними	�	відповідних	ма-

жоритарних	о�р��ах,	деп�татами	Київради	та

районних	в	місті	Києві	рад,	ініціативними	�р�-

пами	членів	територіальної	�ромади	міста	Ки-

єва.

3.	Ініціатори	проведення	за�альних	зборів,

рішення	я�их	б�де	передано	на	роз�ляд	Київ-

ради,	за	десять	днів	до	дня	їх	проведення	по-

відомляють	Київсь�ом�	місь�ом�	�олові	про	пи-

тання,	я�і	б�д�ть	роз�лядатись	на	цих	зборах,

а	та�ож	про	час	і	місце	їх	проведення.

4.	Рішення	за�альних	зборів	вважається	прий-

нятим,	я�що	за	ньо�о	про�олос�вала	більшість

прис�тніх	на	ньом�	членів	територіальної	�ро-
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мади	міста	Києва.	Рішення	за�альних	зборів

жителів	за	місцем	проживання	підпис�ється

�оловою	і	се�ретарем	зборів,	а	з	питань,	що

передаються	на	роз�ляд	Київради,–	�сіма	�час-

ни�ами	зборів,	я�і	підтрим�ють	прийняте	рі-

шення.

5.	Рішення	за�альних	зборів	членів	терито-

ріальної	�ромади	міста	Києва,	я�е	прийнято

більш	ніж	1000	�часни�ів	та�их	зборів,	є	обо-

в’яз�овим	до	роз�ляд�	на	пленарном�	засідан-

ні	Київради.

Письмово	ви�ладене	рішення	за�альних	збо-

рів,	що	оформлене	я�	прое�т	рішення	Київра-

ди	та	відповідає	вимо�ам	частин	др��ої –	де-

сятої	статті	26	цьо�о	Ре�ламент�,	а	та�ож	час-

тини	четвертої	та	абзац�	першо�о	частини	п’я-

тої	цієї	статті	27	Ре�ламент�,	подається	на	ре-

єстрацію	до	се�ретаріат�	Київради	в	поряд��,

визначеном�	статтею	29	цьо�о	Ре�ламент�,	та

підля�ає	в�люченню	до	попередньо�о	прое�т�

поряд��	денно�о	пленарно�о	засідання	Київ-

ради	після	проходження	визначеної	статтями	30 –

31	цьо�о	Ре�ламент�	процед�ри	роз�ляд�.

Стаття�28.�Місцеві�ініціативи�та�еле�-

тронні�петиції

1.	Члени	територіальної	�ромади	міста	Ки-

єва	мають	право	в	поряд��,	визначеном�	Ста-

т�том	територіальної	�ромади	та	о�ремим	рі-

шенням	Київради,	ініціювати	роз�ляд	�	Київра-

ді	в	поряд��	місцевої	ініціативи	б�дь-я�о�о	пи-

тання,	віднесено�о	Констит�цією	У�раїни,	за�о-

нами	У�раїни	або	Стат�том	територіальної	�ро-

мади	міста	Києва	до	відання	ор�анів	місцево-

�о	самовряд�вання.

2.	Громадяни	мають	право	зверн�тися	до

Київради	з	еле�тронною	петицією	з	питань,	що

належать	до	її	�омпетенції,	через	офіційний

веб-сайт	Київради	або	веб-сайт	�ромадсь�о�о

об’єднання,	я�е	здійснює	збір	підписів	на	під-

трим��	еле�тронної	петиції.	Порядо�	подання

та	роз�ляд�	еле�тронних	петицій	визначаєть-

ся	о�ремим	рішенням	Київради.

Стаття�29.�Реєстрація�прое�тів�рішень

Київради

1.	Прое�ти	рішень	Київради	подаються	до

се�ретаріат�	Київради	та	реєстр�ються	в	�прав-

лінні	ор�анізаційно�о	та	до��ментально�о	за-

безпечення	діяльності	Київради.	На	вимо��	осо-

би,	я�а	подала	прое�т	рішення,	на	першій	сто-

рінці	наданої	нею	�опії	прое�т�	рішення	пра-

цівни�	се�ретаріат�	Київради	проставляє	під

те�стом	свій	підпис	та	штамп	(або	реєстрацій-

н�	познач�� –	штрих-�од)	із	зазначенням	дати

отримання	прое�т�	рішення,	своєї	посади	та

прізвища,	після	чо�о	повертає	�опію	цій	особі.

Я�що	прое�т	рішення	б�ло	подано	с�б’є�том

подання	в	робочий	день	до	13	�одини,	прое�т

рішення	підля�ає	реєстрації	в	день	надходжен-

ня,	а	я�що	після	13	�одини –	не	пізніше	наст�п-

но�о	дня.

2.	У	випад��	невідповідності	прое�т�	рішен-

ня	вимо�ам	частин	др��ої –	десятої	статті	26

цьо�о	Ре�ламент�	�правління	ор�анізаційно�о

та	до��ментально�о	забезпечення	діяльності

Київради	протя�ом	двох	днів	з	дня	реєстрації

направляє	с�б’є�т�	подання	письмове	пові-

домлення	із	зазначенням	�он�ретних	вимо�

частин	др��ої –	десятої	статті	26	цьо�о	Ре�ла-

мент�,	я�і	не	б�ли	дотримані	с�б’є�том	подан-

ня,	та	пропон�є	с�б’є�т�	подання	�с�н�ти	від-

повідні	недолі�и	протя�ом	десяти	днів	з	мо-

мент�	направлення	повідомлення.	У	разі,	я�-

що	визначені	недолі�и	неможливо	�с�н�ти	без

внесення	змін	до	прое�т�	рішення	чи	до	пояс-

нювальної	запис�и,	с�б’є�т	подання	подає	на

реєстрацію	до	се�ретаріат�	Київради	новий

прое�т	рішення.	У	випад��,	я�що	протя�ом	за-

значено�о	десятиденно�о	стро��	вимо�и	про

�с�нення	відповідних	недолі�ів	не	б�ли	ви�о-

нані,	�правління	ор�анізаційно�о	та	до��мен-

тально�о	забезпечення	діяльності	Київради	по-

вертає	ори�інал	прое�т�	рішення	с�б’є�т�	по-

дання.	За	заявою	с�б’є�та	подання	ори�інал

прое�т�	рішення	може	б�ти	повернений	с�б’є�-

т�	подання	до	завершення	десятиденно�о	стро-

��.

3.	До	�с�нення	недолі�ів	стосовно	ви�онан-

ня	вимо�	частин	др��ої –	десятої	статті	26	Ре�-

ламент�	прое�т	рішення	залишається	без	р�-

х�.

У	разі	вини�нення	спор�	щодо	відповідності

прое�т�	рішення	вимо�ам	частин	др��ої –	де-

сятої	статті	26	Ре�ламент�	с�б’є�т	подання	на-

правляє	прое�т	рішення	з	відповідною	пись-

мовою	заявою	на	роз�ляд	постійній	�омісії	Ки-

ївради,	до	ф�н�ціональної	спрямованості	я�ої

належить	питання	дотримання	цьо�о	Ре�ла-

мент�.	Зазначена	постійна	�омісія	протя�ом

п’ятнадцяти	днів	з	момент�	отримання	прое�-

т�	рішення	роз�лядає	йо�о	та	приймає	висно-

во�	щодо	відповідності	прое�т�	рішення	вимо-

�ам	частин	др��ої –	десятої	статті	26	Ре�ла-

мент�.	Відповідний	висново�	ви�ладається	�

прото�олі	засідання	�омісії,	витя�	з	я�о�о	на-

правляється	с�б’є�т�	подання	та	�правлінню

ор�анізаційно�о	та	до��ментально�о	забезпе-

чення	діяльності	Київради.	У	випад��	прийнят-

тя	�омісією	виснов��	про	відповідність	прое�-

т�	рішення	вимо�ам	частин	др��ої –	десятої

статті	26	Ре�ламент�	�правління	ор�анізацій-

но�о	та	до��ментально�о	забезпечення	діяль-

ності	Київради	вчиняє	дії,	передбачені	части-

ною	четвертою –	п’ятою	статті	29	Ре�ламент�.

4.	У	разі,	я�що	поданий	прое�т	рішення	від-

повідає	вимо�ам,	визначеним	частинами	др�-

�ою –	десятою	статті	26	цьо�о	Ре�ламент�,

�правління	ор�анізаційно�о	та	до��ментально-

�о	забезпечення	діяльності	Київради	протя�ом

двох	днів	з	дня	реєстрації	передає	ори�інал

прое�т�	рішення	Київсь�ом�	місь�ом�	�олові

або	за	наявності	відповідно�о	дор�чення	Київ-

сь�о�о	місь�о�о	�олови	заст�пни��	місь�о�о	�о-

лови –	се�ретарю	Київради.

5.	Протя�ом	п’яти	днів	з	дня	реєстрації	про-

е�т�	рішення	в	�правлінні	ор�анізаційно�о	та

до��ментально�о	забезпечення	діяльності	Ки-

ївради	Київсь�ий	місь�ий	�олова	або	за	йо�о

дор�ченням	заст�пни�	місь�о�о	�олови –	се�-

ретар	Київради	надає	дор�чення	щодо	роз�ля-

д�	прое�т�	рішення	постійній	�омісії,	я�а,	вра-

хов�ючи	ф�н�ціональн�	спрямованість	постій-

них	�омісій,	визначається	ним	профільною	для

попередньо�о	роз�ляд�	відповідно�о	прое�т�

рішення,	а	та�ож	іншим	постійним	�омісіям	ви-

ходячи	з	їх	ф�н�ціональної	спрямованості.

Управління	ор�анізаційно�о	та	до��менталь-

но�о	забезпечення	діяльності	Київради	в	день

надання	передбачено�о	абзацом	першим	час-

тини	п’ятої	цієї	статті	29	Ре�ламент�	дор�чен-

ня	робить	с�ан-�опію	прое�т�	рішення,	направ-

ляє	ори�інал	прое�т�	рішення	та	йо�о	с�ан-�о-

пію	для	роз�ляд�	до	профільної	постійної	�о-

місії,	а	с�ан-�опії	ори�інал�	прое�т�	рішення –

для	роз�ляд�	іншим	постійним	�омісіям	Київра-

ди,	а	та�ож	оприлюднює	відповідний	прое�т

рішення	шляхом	розміщення	на	офіційном�

веб-сайті	Київради	(www.kmr.gov.ua)	на	ви�о-

нання	вимо�	статті	15	За�он�	У�раїни	«Про	до-

ст�п	до	п�блічної	інформації».

6.	Прое�т	рішення	може	б�ти	від�ли�аний	за

письмовою	заявою	с�б’є�та	подання	�	б�дь-

я�ий	момент	до	затвердження	Київрадою	по-

ряд��	денно�о	пленарно�о	засідання	Київра-

ди,	до	я�о�о	в�лючено	роз�ляд	відповідно�о

прое�т�	рішення.

Прое�т	рішення,	поданий	�іль�ома	деп�та-

тами	Київради,	вважається	від�ли�аним	лише

�	разі,	я�що	відповідна	письмова	заява	б�ла

підписана	�сіма	деп�татами	Київради,	що	ви-

ст�пали	с�б’є�тами	подання	цьо�о	прое�т�	рі-

шення.

Стаття�30.�Роз�ляд�прое�тів�рішень�по-

стійними��омісіями�Київради

1.	Постійні	�омісії	Київради	(о�рім	профіль-

ної)	протя�ом	двадцяти	днів	з	момент�	реєстра-

ції	прое�т�	рішення	в	�правлінні	ор�анізацій-

но�о	та	до��ментально�о	забезпечення	діяль-

ності	Київради	опрацьов�ють	йо�о	та	за	ре-

з�льтатами	роз�ляд�	прое�т�	рішення	прийма-

ють	висново�,	я�им:

1)	підтрим�ють	прое�т	рішення	Київради	без

за�важень	та	підпис�ють	йо�о;

2)	підтрим�ють	прое�т	рішення	Київради	із

за�важеннями	чи	ре�омендаціями;	�	цьом�	ви-

пад��	на	ори�іналі	прое�т�	рішення	навпроти	на-

зви	відповідної	постійної	�омісії	поряд	із	під-

писом	�олови	цієї	постійної	�омісії	ставиться

відміт�а	«із	за�важеннями»	або	«з	ре�оменда-

ціями»;

3)	відхиляють	прое�т	рішення	з	відповідним

обґр�нт�ванням;	�	цьом�	випад��	на	ори�іналі

прое�т�	рішення	навпроти	назви	відповідної

постійної	�омісії	поряд	із	підписом	�олови	цієї

постійної	�омісії	ставиться	відміт�а	«відхиле-

но»	із	зазначенням	дати	та	номер�	відповідно-

�о	прото�ол�	засідання	постійної	�омісії.

2.	Б�дь-я�а	постійна	�омісія	Київради	може

до	прийняття	виснов��	щодо	відповідно�о	про-

е�т�	рішення	профільною	постійною	�омісією

за	власною	ініціативою	роз�лян�ти	прое�т	рі-

шення	в	поряд��,	передбаченом�	частиною

першою	цієї	статті	30	Ре�ламент�,	та	направи-

ти	свій	висново�	профільній	постійній	�омісії.

3.	У	разі	необхідності	за	рішенням	постійної

�омісії	може	б�ти	створено	під�отовч�	�р�п�

для	забезпечення	детально�о	вивчення	питан-

ня	в	межах	стро�ів,	передбачених	для	роз�ля-

д�	прое�т�	рішення	постійною	�омісією.

За	рез�льтатами	роботи	під�отовча	�р�па

повинна	в	межах	стро�ів,	передбачених	час-

тиною	першою	цієї	статті	30	Ре�ламент�,	по-

дати	доповідь	на	роз�ляд	постійної	�омісії.	По-

стійна	�омісія	в	межах	стро�ів	та	в	поряд��,

передбаченом�	частиною	першою	цієї	статті

30	Ре�ламент�,	приймає	висново�	щодо	про-

е�т�	рішення.

4.	Висново�	постійної	�омісії	про	підтрим��

чи	відхилення	прое�т�	рішення,	а	та�ож	вис-

ново�	про	підтрим��	прое�т�	рішення	із	за�ва-

женнями	чи	ре�омендаціями	ви�ладається	�

прото�олі	засідання	�омісії.	Постійна	�омісія

повідомляє	профільн�	постійн�	�омісію	про	ре-

з�льтати	роз�ляд�	прое�т�	рішення	та	в	разі

прийняття	виснов��	про	підтрим��	прое�т�	рі-

шення	із	за�важеннями	чи	ре�омендаціями	або

виснов��	про	відхилення	прое�т�	рішення	на-

правляє	відповідний	витя�	з	прото�ол�	до	про-

фільної	постійної	�омісії.	Висново�	постійної

�омісії	про	підтрим��	прое�т�	рішення	із	за�ва-

женнями	чи	ре�омендаціями	або	висново�	про

йо�о	відхилення	є	обов’яз�овим	для	роз�ляд�

профільною	постійною	�омісією.

5.	У	разі,	я�що	постійна	�омісія,	що	не	є	про-

фільною	з	роз�ляд�	відповідно�о	прое�т�	рі-

шення,	протя�ом	встановлено�о	частиною	пер-

шою	цієї	статті	30	Ре�ламент�	стро��	не	роз-

�лян�ла	прое�т	рішення	або	не	прийняла	жод-

но�о	з	передбачених	частиною	першою	цієї

статті	30	Ре�ламент�	виснов�ів,	або	�	випад��

ненадходження	до	профільної	постійної	�омісії

повідомлення	про	рез�льтати	роз�ляд�	постій-

ною	�омісією	прое�т�	рішення,	прое�т	рішен-

ня	вважається	підтриманим	та�ою	постійною

�омісією.	В	та�ом�	випад��	с�б’є�т	подання

або	�олова	профільної	постійної	�омісії	після

роз�ляд�	прое�т�	рішення	профільною	постій-

ною	�омісією	самостійно	за	власним	підписом

ставить	на	ори�іналі	прое�т�	рішення	навпро-

ти	назви	відповідної	постійної	�омісії,	що	не	є

профільною,	відміт��	«підтримано	в	поряд��	

ч.	5	ст.	30	Ре�ламент�».

6.	Профільна	постійна	�омісія	протя�ом	три-

дцяти	п’яти	днів	з	момент�	реєстрації	прое�т�

рішення	в	�правлінні	ор�анізаційно�о	та	до��-

ментально�о	забезпечення	діяльності	Київра-

ди	опрацьов�є	йо�о	та	за	рез�льтатами	роз-

�ляд�	прое�т�	рішення	приймає	висново�,	я�им:

1)	підтрим�є	прое�т	рішення	Київради	без

за�важень	та	підпис�є	йо�о;

2)	підтрим�є	прое�т	рішення	Київради	із	за-

�важеннями	чи	ре�омендаціями;	�	цьом�	ви-

пад��	на	ори�іналі	прое�т�	рішення	навпроти	на-

зви	профільної	постійної	�омісії	поряд	із	під-

писом	�олови	профільної	постійної	�омісії	ста-

виться	відміт�а	«із	за�важеннями»	або	«з	ре-

�омендаціями»;

3)	за	з�одою	с�б’є�та	подання	створює	ро-

боч�	�р�п�	постійної	�омісії	для	доопрацюван-

ня	прое�т�	рішення;

4)	відхиляє	прое�т	рішення	з	відповідним	об-

ґр�нт�ванням	та	повертає	йо�о	с�б’є�т�	по-

дання;	�	цьом�	випад��	на	ори�іналі	прое�т�

рішення	навпроти	назви	профільної	постійної

�омісії	поряд	із	підписом	�олови	профільної	по-

стійної	�омісії	ставиться	відміт�а	«відхилено»

із	зазначенням	дати	та	номер�	відповідно�о

прото�ол�	засідання	постійної	�омісії.

Висново�	профільної	постійної	�омісії	ви�ла-

дається	�	прото�олі	засідання	�омісії.

За	заявою	с�б’є�та	подання,	поданою	в	по-

ряд��	частини	шостої	статті	29	цьо�о	Ре�ла-

мент�,	профільна	постійна	�омісія	направляє

прое�т	рішення	йом�	на	доопрацювання.	До-

опрацьований	прое�т	рішення	може	б�ти	пода-

ний	с�б’є�том	подання	на	реєстрацію	до	се�-

ретаріат�	Київради	в	поряд��,	передбаченом�

статтею	29	цьо�о	Ре�ламент�.

7.	У	разі	необхідності	за	рішенням	профіль-

ної	постійної	�омісії	може	б�ти	створено	під-

�отовч�	�р�п�	для	забезпечення	детально�о	ви-

вчення	питання	в	межах	стро�ів,	передбаче-

них	для	роз�ляд�	прое�т�	рішення	профільною

постійною	�омісією.

За	рез�льтатами	роботи	під�отовча	�р�па

повинна	в	межах	стро�ів,	передбачених	час-

тиною	шостою	цієї	статті	30	Ре�ламент�,	по-

дати	свої	пропозиції	на	роз�ляд	профільної	по-

стійної	�омісії.	Профільна	постійна	�омісія	на

своєм�	найближчом�	засіданні	в	межах	стро-

�ів	та	в	поряд��,	передбаченом�	частиною	шос-

тою	цієї	статті	30	Ре�ламент�,	приймає	висно-

во�	щодо	прое�т�	рішення.

8.	У	разі	підтримання	прое�т�	рішення	про-

фільна	постійна	�омісія	протя�ом	семи	днів	з

момент�	прийняття	відповідно�о	виснов��	на-

правляє	прое�т	рішення	разом	із	відповідни-

ми	за�важеннями	та	ре�омендаціями	(�	разі

наявності)	для	опрацювання	до	�правління	пра-

вово�о	забезпечення	діяльності	Київради.

9.	У	разі	створення	за	з�одою	с�б’є�та	подан-

ня	робочої	�р�пи	для	доопрацювання	прое�т�

рішення	робоча	�р�па	повинна	не	пізніше	п’ят-

надцяти	днів	з	момент�	її	створення	подати

письмові	пропозиції	�	формі	прото�ол�	на	роз-

�ляд	профільної	постійної	�омісії.	Профільна

постійна	�омісія	на	своєм�	засіданні	протя�ом

п’ятнадцяти	днів	з	дня	подання	відповідно�о

прото�ол�	засідання	робочої	�р�пи	або	протя-

�ом	п’ятнадцяти	днів	з	дня	за�інчення	стро��	для

йо�о	подання	приймає	висново�	щодо	прое�-

т�	рішення	в	поряд��,	передбаченом�	части-

ною	шостою	цієї	статті	30	Ре�ламент�.

10.	У	разі	відхилення	прое�т�	рішення	про-

фільна	постійна	�омісія	протя�ом	семи	днів	з	мо-

мент�	прийняття	відповідно�о	виснов��	направ-

ляє	с�б’є�т�	подання	ори�інал	прое�т�	рішення

з	відповідним	виснов�ом.	У	цьом�	випад��	с�б’є�т

подання	може	протя�ом	тридцяти	днів	з	момен-

т�	отримання	ори�інал�	прое�т�	рішення	пода-

ти	прое�т	рішення	разом	з	відповідним	виснов-

�ом	для	опрацювання	до	�правління	правово�о

забезпечення	діяльності	Київради.

11.	У	разі,	я�що	профільна	постійна	�омісія

протя�ом	стро��,	встановлено�о	частиною	шос-

тою	цієї	статті	30	Ре�ламент�,	не	роз�лян�ла

прое�т	рішення	або	не	прийняла	жодно�о	з	пе-

редбачених	частиною	шостою	цієї	статті	30

Ре�ламент�	виснов�ів,	прое�т	рішення	вважає-

ться	підтриманим	профільною	постійною	�о-

місією.	В	та�ом�	випад��	профільна	постійна	�о-

місія	зобов’язана	на	вимо��	с�б’є�та	подання

протя�ом	трьох	днів	направити	йом�	ори�інал

прое�т�	рішення.	С�б’є�т	подання	може	протя-

�ом	тридцяти	днів	з	момент�	отримання	ори-

�інал�	прое�т�	рішення	подати	йо�о	для	опра-

цювання	до	�правління	правово�о	забезпечен-

ня	діяльності	Київради.	В	та�ом�	разі	с�б’є�т	по-

дання	самостійно	за	власним	підписом	ста-

вить	на	ори�іналі	прое�т�	рішення	навпроти

назви	профільної	постійної	�омісії	відміт��	«під-

тримано	в	поряд��	ч.	11	ст.	30	Ре�ламент�»,	а

навпроти	назв	інших	постійних	�омісій	�	ви-

пад��,	я�що	відповідні	підписи	та	відміт�и	ще

не	проставлені,	ставить	за	власним	підписом

відміт��	«підтримано	в	поряд��	ч.	5	ст.	30	Ре�-

ламент�».

Стаття�31.�Роз�ляд�прое�тів�рішень�	прав-

лінням�правово�о�забезпечення�діяльно-

сті�Київради

1.	Управління	правово�о	забезпечення	ді-

яльності	Київради	протя�ом	чотирнадцяти	днів

з	дня	отримання	ори�інал�	прое�т�	рішення	від

профільної	постійної	�омісії	чи	с�б’є�та	подан-

ня	(�	випад�ах,	передбачених	частинами	де-

сятою –	одинадцятою	статті	30	цьо�о	Ре�ла-

мент�)	за	рез�льтатами	опрацювання	прое�т�

рішення:

1)	по�одж�є	прое�т	рішення	Київради	та	під-

пис�є	йо�о;

2)	по�одж�є	прое�т	рішення	Київради	з	надан-

ням	письмових	ре�омендацій;	�	цьом�	випад��

на	ори�іналі	прое�т�	рішення	навпроти	назви

�правління	поряд	із	підписом	начальни�а	�прав-

ління	ставиться	відміт�а	«з	ре�омендаціями»;
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3)	надає	правовий	висново�	щодо	невідпо-

відності	прое�т�	рішення	чи	йо�о	о�ремих	по-

ложень	вимо�ам	за�онодавства;	�	цьом�	ви-

пад��	на	ори�іналі	прое�т�	рішення	навпроти	на-

зви	�правління	поряд	із	підписом	начальни�а

�правління	ставиться	відміт�а	«правовий	вис-

ново�».

2.	Я�що	прое�т	рішення	б�ло	подано	до	�прав-

ління	правово�о	забезпечення	діяльності	Ки-

ївради	профільною	постійною	�омісією	Київ-

ради	та	б�ло	по�оджено	�правлінням	право-

во�о	забезпечення	діяльності	Київради,	по�о-

джений	прое�т	рішення	разом	із	відповідними

письмовими	ре�омендаціями	�правління	(�	ра-

зі	наявності)	не	пізніше	наст�пно�о	дня	після

по�одження	направляється	профільній	постій-

ній	�омісії	Київради.	Профільна	постійна	�омі-

сія	не	пізніше	наст�пно�о	дня	після	отримання

прое�т�	рішення	передає	йо�о	до	�правління

ор�анізаційно�о	та	до��ментально�о	забезпе-

чення	діяльності	Київради	для	форм�вання	по-

передньо�о	прое�т�	поряд��	денно�о	пленар-

но�о	засідання	Київради.

3.	Я�що	прое�т	рішення	б�ло	подано	до	�прав-

ління	правово�о	забезпечення	діяльності	Ки-

ївради	с�б’є�том	подання	�	поряд��,	передба-

ченом�	частинами	десятою –	одинадцятою

статті	30	цьо�о	Ре�ламент�,	та	б�ло	по�одже-

но	�правлінням	правово�о	забезпечення	діяль-

ності	Київради,	по�оджений	прое�т	рішення

разом	із	відповідними	письмовими	ре�омен-

даціями	�правління	(�	разі	наявності)	не	пізні-

ше	наст�пно�о	дня	після	по�одження	направ-

ляється	с�б’є�т�	подання.	С�б’є�т	подання	мо-

же	протя�ом	тридцяти	днів	з	момент�	отри-

мання	прое�т�	рішення	подати	йо�о	до	�прав-

ління	ор�анізаційно�о	та	до��ментально�о	за-

безпечення	діяльності	Київради	для	форм�ван-

ня	попередньо�о	прое�т�	поряд��	денно�о	пле-

нарно�о	засідання	Київради.

4.	Я�що	за	рез�льтатами	опрацювання	про-

е�т�	рішення,	подано�о	профільною	постійною

�омісією,	�правління	правово�о	забезпечення

діяльності	Київради	надало	правовий	висно-

во�	щодо	невідповідності	прое�т�	рішення	чи

йо�о	о�ремих	положень	вимо�ам	за�онодав-

ства,	прое�т	рішення	разом	із	відповідним	пра-

вовим	виснов�ом	не	пізніше	наст�пно�о	дня

після	надання	та�о�о	правово�о	виснов��	направ-

ляється	профільній	постійній	�омісії	Київради.

5.	Профільна	постійна	�омісія	на	найближ-

чом�	засіданні,	але	не	пізніше	п’ятнадцяти	днів

з	момент�	надходження	прое�т�	рішення	з	від-

повідним	правовим	виснов�ом,	повторно	роз-

�лядає	прое�т	рішення	та	за	рез�льтатами	йо-

�о	роз�ляд�	приймає	висново�,	я�им:

1)	підтрим�є	прое�т	рішення	Київради,	по-

вторно	підпис�є	йо�о	та	протя�ом	семи	днів	з

момент�	прийняття	відповідно�о	виснов��	пе-

редає	прое�т	рішення	до	�правління	ор�аніза-

ційно�о	та	до��ментально�о	забезпечення	ді-

яльності	Київради	для	форм�вання	поперед-

ньо�о	прое�т�	поряд��	денно�о	пленарно�о	за-

сідання	Київради;	�	цьом�	випад��	на	ори�іна-

лі	прое�т�	рішення	біля	назви	профільної	постій-

ної	�омісії	поряд	із	підписом	�олови	профіль-

ної	постійної	�омісії	ставиться	відміт�а	«повтор-

ний	роз�ляд:	підтримано»;

2)	відхиляє	прое�т	рішення	та	протя�ом	се-

ми	днів	з	момент�	прийняття	відповідно�о	вис-

нов��	повертає	йо�о	с�б’є�т�	подання;	�	цьо-

м�	випад��	на	ори�іналі	прое�т�	рішення	біля

назви	профільної	постійної	�омісії	поряд	із	під-

писом	�олови	профільної	постійної	�омісії	ста-

виться	відміт�а	«повторний	роз�ляд:	відхилено».

В	та�ом�	разі	с�б’є�т	подання	може	протя-

�ом	тридцяти	днів	з	момент�	отримання	про-

е�т�	рішення	подати	йо�о	до	�правління	ор�а-

нізаційно�о	та	до��ментально�о	забезпечення

діяльності	Київради	для	форм�вання	поперед-

ньо�о	прое�т�	поряд��	денно�о	пленарно�о	за-

сідання	Київради.

6.	Я�що	протя�ом	стро��,	встановлено�о	час-

тиною	п’ятою	цієї	статті	31	Ре�ламент�,	про-

фільна	постійна	�омісія	не	роз�лян�ла	прое�т

рішення	або	не	прийняла	жодно�о	з	передба-

чених	частиною	п’ятою	цієї	статті	31	Ре�ламен-

т�	виснов�ів,	прое�т	рішення	вважається	по-

вторно	підтриманим	профільною	постійною	�о-

місією.	В	та�ом�	випад��	профільна	постійна	�о-

місія	зобов’язана	на	вимо��	с�б’є�та	подання

протя�ом	трьох	днів	направити	йом�	ори�інал

прое�т�	рішення.	С�б’є�т	подання	може	протя-

�ом	тридцяти	днів	з	момент�	отримання	ори-

�інал�	прое�т�	рішення	подати	йо�о	до	�прав-

ління	ор�анізаційно�о	та	до��ментально�о	за-

безпечення	діяльності	Київради	для	форм�ван-

ня	попередньо�о	прое�т�	поряд��	денно�о	пле-

нарно�о	засідання	Київради.	В	та�ом�	разі

с�б’є�т	подання	самостійно	за	власним	підпи-

сом	ставить	на	ори�іналі	прое�т�	рішення	бі-

ля	назви	профільної	постійної	�омісії	відміт��

«повторний	роз�ляд:	підтримано	в	поряд��	ч.

6	ст.	31	Ре�ламент�».

7.	Я�що	за	рез�льтатами	опрацювання	про-

е�т�	рішення,	подано�о	с�б’є�том	подання	�

передбачених	частинами	десятою –	одинад-

цятою	статті	30	цьо�о	Ре�ламент�	випад�ах,

�правління	правово�о	забезпечення	діяльно-

сті	Київради	надало	правовий	висново�	щодо

невідповідності	прое�т�	рішення	чи	йо�о	о�ре-

мих	положень	вимо�ам	за�онодавства,	прое�т

рішення	разом	із	відповідним	правовим	вис-

нов�ом	не	пізніше	наст�пно�о	дня	після	прий-

няття	та�о�о	правово�о	виснов��	направляє-

ться	с�б’є�т�	подання.	С�б’є�т	подання	може

протя�ом	тридцяти	днів	з	момент�	отримання

прое�т�	рішення	подати	йо�о	до	�правління	ор-

�анізаційно�о	та	до��ментально�о	забезпечен-

ня	діяльності	Київради	для	форм�вання	попе-

редньо�о	прое�т�	поряд��	денно�о	пленарно-

�о	засідання	Київради.

8.	Я�що	�правління	правово�о	забезпечення

діяльності	Київради	протя�ом	стро��,	відведе-

но�о	для	опрацювання	прое�т�	рішення,	не

прийняло	жодно�о	з	передбачених	частиною

першою	цієї	статті	31	Ре�ламент�	рішень,	про-

е�т	рішення	вважається	по�одженим	�правлін-

ням	правово�о	забезпечення	діяльності	Київра-

ди.	В	та�ом�	випад��	�правління	правово�о	за-

безпечення	діяльності	Київради	не	пізніше	на-

ст�пно�о	дня	після	за�інчення	встановлено�о

частиною	першою	цієї	статті	31	Ре�ламент�

стро��	зобов’язане	направити	прое�т	рішен-

ня	с�б’є�т�	подання.	С�б’є�т	подання	може

протя�ом	тридцяти	днів	з	момент�	отримання

прое�т�	рішення	подати	йо�о	до	�правління	ор-

�анізаційно�о	та	до��ментально�о	забезпечен-

ня	діяльності	Київради	для	форм�вання	попе-

редньо�о	прое�т�	поряд��	денно�о	пленарно-

�о	засідання	Київради.	В	та�ом�	випад��	с�б’є�т

подання	самостійно	за	своїм	підписом	ставить

на	ори�іналі	прое�т�	рішення	навпроти	назви

�правління	відміт��	«по�оджено	в	поряд��	ч.	8

ст.	31	Ре�ламент�».

9.	На	письмове	звернення	деп�тата	Київра-

ди	се�ретаріат	Київради	не	пізніше	наст�пно-

�о	дня	інформ�є	йо�о	про	те,	в	я�ом�	ор�ані	чи

стр��т�рном�	підрозділі	се�ретаріат�	Київра-

ди,	або	в	я�ої	посадової	особи	переб�ває	на

роз�ляді	прое�т	рішення.

Стаття�32.�Форм	вання�прое�т	�поряд�	

денно�о�пленарно�о�засідання�Київради

1.	Управління	ор�анізаційно�о	та	до��мен-

тально�о	забезпечення	діяльності	Київради

не	пізніше	ніж	за	три	дні	до	дня	засідання	Пре-

зидії	Київради	систематиз�є	всі	направлені

прое�ти	рішень,	що	б�ли	роз�лян�ті	з	дотри-

манням	вимо�	статей	30 –	31	цьо�о	Ре�ламен-

т�,	форм�є	та	подає	заст�пни��	місь�о�о	�о-

лови –	се�ретарю	Київради	попередній	про-

е�т	поряд��	денно�о	пленарно�о	засідання

Київради.

2.	Засідання	Президії	Київради,	на	я�ом�	роз-

�лядається	попередній	прое�т	поряд��	денно-

�о	пленарно�о	засідання	Київради,	проводить-

ся	не	пізніше	ніж	за	десять	днів	до	дня	відпо-

відно�о	пленарно�о	засідання	Київради.

3.	Се�ретаріат	Київради	не	пізніше	ніж	за	два

дні	до	дня	проведення	засідання	Президії	Ки-

ївради	інформ�є	членів	Президії	про	час,	міс-

це	проведення	засідання	та	питання	поперед-

ньо�о	прое�т�	поряд��	денно�о	пленарно�о	за-

сідання	Київради,	а	та�ож	надсилає	с�ан-�опії

ори�іналів	відповідних	прое�тів	рішень	на	еле�-

тронн�	пошт�	�ожно�о	з	членів	Президії.

4.	На	засіданні	Президії	Київради	члени	Пре-

зидії	засл�хов�ють	пропозиції	до	прое�т�	поряд-

��	денно�о	пленарно�о	засідання	Київради	та

надають	ре�омендації	щодо	форм�вання	про-

е�т�	поряд��	денно�о	пленарно�о	засідання

Київради.

Президія	Київради	не	може	ре�оменд�вати

Київсь�ом�	місь�ом�	�олові	в�лючити	до	про-

е�т�	поряд��	денно�о	пленарно�о	засідання

Київради	прое�ти	рішень,	що	на	день	прове-

дення	засідання	Президії	не	б�ли	попередньо

роз�лян�ті	відповідно	до	вимо�	статей	30 –	31

цьо�о	Ре�ламент�.

5.	Президія	Київради	передає	попередній

прое�т	поряд��	денно�о	пленарно�о	засідан-

ня	Київради	разом	з	власними	ре�омендаці-

ями	Київсь�ом�	місь�ом�	�олові	для	форм�ван-

ня	прое�т�	поряд��	денно�о	пленарно�о	засі-

дання	Київради.

6.	Розпорядження	про	проведення	пленар-

но�о	засідання,	інформація	про	час	і	місце	йо-

�о	проведення,	прое�т	поряд��	денно�о	пле-

нарно�о	засідання,	а	та�ож	с�ан-�опії	ори�іна-

лів	прое�тів	рішень	та	інших	до��ментів,	що	ма-

ють	роз�лядатись	на	відповідном�	пленарном�

засіданні,	надсилаються	�правлінням	ор�аніза-

ційно�о	та	до��ментально�о	забезпечення	ді-

яльності	Київради	не	пізніше	ніж	за	сім	днів	до

дня	проведення	пленарно�о	засідання	на	еле�-

тронн�	пошт�	деп�татів	Київради,	а	за	письмо-

вою	заявою	деп�тата	Київради	надаються	йо-

м�	�	той	же	стро�	�	паперовом�	ви�ляді.

Стаття�33.�Пленарне�засідання�Київради

1.	Перед	почат�ом	пленарно�о	засідання

проводиться	реєстрація	деп�татів	Київради

шляхом	а�тивації	персональних	�арто�	для	�о-

лос�вання,	 я�а	 здійснюється	 за	 �мови	 їх	

пред’явлення	працівни�ам	се�ретаріат�	�ож-

ним	деп�татом	особисто.

У	разі,	я�що	застос�вання	еле�тронної	систе-

ми	є	неможливим	з	технічних	причин,	здійсню-

ється	письмова	реєстрація	деп�татів	Київради.

2.	Пленарне	засідання	Київради	є	повноваж-

ним,	я�що	�	ньом�	бере	�часть	більше	поло-

вини	деп�татів	Київради	від	за�ально�о	с�лад�

Київради.	Прис�тність	деп�тата	та	йо�о	�часть

�	пленарном�	засіданні	підтвердж�ється	знахо-

дженням	йо�о	персональної	�арт�и	в	еле�трон-

ній	системі	для	�олос�вання.

3.	Пленарні	засідання	Київради	від�риває,

веде	і	за�риває	Київсь�ий	місь�ий	�олова,	а	�

випад�ах,	передбачених	за�онами	У�раїни	та	цим

Ре�ламентом,–	заст�пни�	місь�о�о	�олови –

се�ретар	Київради.	У	випад�ах,	передбачених

частиною	восьмою	статті	25	цьо�о	Ре�ламен-

т�,	пленарне	засідання	від�риває	за	дор�чен-

ням	ініціативної	�р�пи	деп�татів	Київради	один

з	деп�татів	зі	с�лад�	цієї	�р�пи.	В	та�ом�	разі

один	з	деп�татів	за	рішенням	Київради	�олов�є

на	пленарном�	засіданні,	підпис�є	прийняті	на

ньом�	рішення,	а	та�ож	прото�ол	пленарно�о

засідання	Київради.

4.	Про	повноважність	пленарно�о	засідання

в	прото�олі	робиться	відповідна	відміт�а	та	по-

відомляється	прис�тнім	на	пленарном�	засі-

данні	деп�татам	Київради.

Стаття�34.�Затвердження�поряд�	�ден-

но�о.�Порядо��роботи�пленарно�о�засідан-

ня�Київради

1.	Київрада	проводить	свої	пленарні	засідан-

ня,	я�	правило,	в	четвер	з	10	до	18	�одини.	За

необхідності	під	час	пленарно�о	засідання	�о-

лов�ючим	о�олош�ється	обідня	перерва.	Піс-

ля	�ожних	двох	�одини	роботи	пленарно�о	за-

сідання	�олов�ючим	або	процед�рним	рішен-

ням	Київради	за	ініціативою	деп�татів	Київра-

ди	може	о�олош�ватися	перерва	на	15	хвилин.

Голов�ючий	о�олош�є	перерв�	до	30	хвилин

на	вимо��	не	менш	я�	двох	деп�татсь�их	фра�-

цій	за	�мови	ви�ористання	цьо�о	права	деп�-

татсь�ою	фра�цією	не	більше	одно�о	раз�	про-

тя�ом	пленарно�о	засідання.

У	разі,	я�що	�іль�ість	деп�татів,	прис�тніх	на

пленарном�	засіданні	відповідно	до	частини

др��ої	статті	33	цьо�о	Ре�ламент�,	не	відпові-

дає	вимо�ам	щодо	повноважності	пленарно�о

засідання	Київради,	�олов�ючий	має	право	о�о-

лосити	перерв�	або	перенести	пленарне	засі-

дання	на	інший	день.

Пленарне	засідання	може	б�ти	продовжено

�олов�ючим	після	18.00	�одини	не	більше	ніж

на	30	хвилин.	Рішення	про	продовження	пле-

нарно�о	засідання	після	18.00	�одини	більше	ніж

на	30	хвилин	приймається	більшістю	�олосів

деп�татів	від	за�ально�о	с�лад�	Київради.

2.	Пленарне	засідання	Київради	починаєть-

ся	з	повідомлення	�олов�ючо�о	на	пленарно-

м�	засіданні	Київради	про	�іль�ість	деп�татів

Київради	з�ідно	з	даними	реєстрації.

Після	підтвердження	�олов�ючим	повноваж-

ності	пленарно�о	засідання	Київради	роз�ля-

дається	прое�т	поряд��	денно�о	пленарно�о

засідання	Київради.

3.	Питання,	в�лючені	до	прое�т�	поряд��	ден-

но�о,	мож�ть	за	пропозиціями	�олов�ючо�о,

�олів	постійних	�омісій	Київради,	деп�татсь�их

фра�цій	та	деп�татів	Київради	ви�лючатися

більшістю	�олосів	від	за�ально�о	с�лад�	Київ-

ради,	�рім	питань,	що	відповідно	до	за�он�	або

цьо�о	Ре�ламент�	в�лючаються	до	поряд��	ден-

но�о	без	�олос�вання.

4.	У	винят�ових	випад�ах,	�	разі	невід�лад-

ності,	за	пропозицією	с�б’є�тів	подання	прое�-

тів	рішень	Київради	прое�т	поряд��	денно�о

пленарно�о	засідання	Київради	за	рішенням

більшості	�олосів	деп�татів	від	за�ально�о	с�ла-

д�	Київради	може	б�ти	доповнений	прое�та-

ми	рішень	Київради.	Зазначені	прое�ти	рішень

мають	б�ти	оформлені	та	попередньо	роз�ля-

н�ті	відповідно	до	вимо�	цьо�о	Ре�ламент�.	Ви-

нят�овість	випад��	та	необхідність	невід�лад-

но�о	роз�ляд�	прое�т�	рішення	Київради	по-

винні	б�ти	письмово	обґр�нтовані	с�б’є�том

подання.	Відповідне	письмове	обґр�нт�вання

підпис�ється	с�б’є�том	подання	та	зачит�єть-

ся	с�б’є�том	подання	або	�олов�ючим	на	пле-

нарном�	засіданні	Київради.

5.	У	разі,	я�що	с�б’є�том	подання	є	ви�о-

навчий	ор�ан	Київради	(Київсь�а	місь�а	дер-

жавна	адміністрація),	письмове	обґр�нт�ван-

ня	винят�овості	та	невід�ладності	та�ож	має

б�ти	підписане	Київсь�им	місь�им	�оловою.

Прое�ти	рішень	Київради	про	надання	зе-

мельним	ділян�ам	стат�с�	с�вер�	або	стат�с�

пар��,	а	та�ож	питання	містоб�д�вання	та	зем-

ле�орист�вання	мож�ть	б�ти	подані	в	поряд��

невід�ладності	лише	�	разі,	я�що	відповідне

письмове	обґр�нт�вання	невід�ладності	та�ож

б�ло	підписане	Київсь�им	місь�им	�оловою.

Письмове	обґр�нт�вання	винят�овості	та	не-

від�ладності	в	день	йо�о	підписання	Київсь�им

місь�им	�оловою	розміщ�ється	на	офіційном�

веб-сайті	Київради	(www.kmr.gov.ua)	разом	з	від-

повідним	прое�том	рішення	Київради.

6.	Голов�ючий	на	пленарном�	засіданні	не

ставить	на	�олос�вання	пропозицію	про	в�лю-

чення	до	прое�т�	поряд��	денно�о	пленарно-

�о	засідання	прое�т�	рішення	Київради,	я�ий

не	б�ло	роз�лян�то	відповідно	до	вимо�	ста-

тей	30 –	31	цьо�о	Ре�ламент�,	та	до	я�о�о	не

б�ло	додане	підписане	відповідно	до	частин

четвертої –	п’ятої	цієї	статті	34	Ре�ламент�

письмове	обґр�нт�вання	винят�овості	випад��

і	необхідності	невід�ладно�о	роз�ляд�.

7.	Всі	прое�ти	рішень	Київради,	що	б�ли	по-

дані	в	поряд��,	передбаченом�	частинами	чет-

вертою –	п’ятою	цієї	статті	34	Ре�ламент�,	став-

ляться	на	�олос�вання	про	в�лючення	до	по-

ряд��	денно�о	та	після	прийняття	рішення	про

затвердження	поряд��	денно�о	в	цілом�	роз-

�лядаються	перед	�сіма	іншими	питаннями	по-

ряд��	денно�о	в	чер�овості,	в	я�ій	їх	б�ло	в�лю-

чено	до	поряд��	денно�о,	я�що	інше	не	визна-

чено	процед�рним	рішенням	Київради.

8.	Прое�т	поряд��	денно�о	пленарно�о	за-

сідання	Київради,	сформований	відповідно	до

вимо�	цьо�о	Ре�ламент�,	затвердж�ється	в	ці-

лом�	більшістю	�олосів	деп�татів	від	за�ально-

�о	с�лад�	Київради.

9.	Після	прийняття	рішення	про	затверджен-

ня	поряд��	денно�о	пленарно�о	засідання	Ки-

ївради	в	цілом�	�олов�ючий	на	пленарном�	за-

сіданні	звертається	до	деп�татів	Київради	з	за-

питанням	про	наявність	�	б�дь-�о�о	з	них	ре-

ально�о	чи	потенційно�о	�онфлі�т�	інтересів

стосовно	б�дь-я�о�о	з	питань	поряд��	денно-

�о,	а	та�ож	про	наявність	�	б�дь-�о�о	з	них	ві-

домостей	про	�онфлі�т	інтересів	�	іншо�о	де-

п�тата	Київради.	Заява	деп�тата	про	наявність

�онфлі�т�	інтересів	заноситься	в	прото�ол	від-

повідно�о	пленарно�о	засідання	Київради.

10.	Голов�ючий	на	пленарном�	засіданні	мо-

же	запропон�вати	порядо�	роботи	пленарно-

�о	засідання,	я�ий	затвердж�ється	процед�р-

ним	рішенням	Київради.	Порядо�	роботи	пле-

нарно�о	засідання	Київради	ре��лює	питання	три-

валості	пленарно�о	засідання,	час	перерви	та

інші	питання,	що	стос�ються	ор�анізації	робо-
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ти	пленарно�о	засідання	Київради.

11.	Чер�овість	роз�ляд�	питань	поряд��	ден-

но�о	пленарно�о	засідання	може	б�ти	зміне-

на	відповідно	до	процед�рно�о	рішення	Київ-

ради.

12.	Після	затвердження	поряд��	денно�о	пле-

нарно�о	засідання	Київради	відводиться	час	�

межах	30	хвилин	для	о�олошення	та	роз�ляд�

деп�татсь�их	запитів.

Голов�ючий	на	пленарном�	засіданні	пові-

домляє	про	зміст	інформаційної	довід�и,	оформ-

леної	відповідно	до	частини	п’ятої	статті	21

цьо�о	Ре�ламент�.	Після	цьо�о	�ожній	деп�тат-

сь�ій	фра�ції	за	її	вимо�ою	надається	по	3	хви-

лини	для	ви�олошення	та	роз�риття	зміст�	де-

п�татсь�их	запитів,	поданих	деп�татами	Київ-

ради,	що	входять	до	її	с�лад�.

Деп�татсь�ий	запит	ви�олош�ється	повністю

і	об�оворюється	деп�татами	Київради	лише	�

разі	прийняття	щодо	о�ремо�о	запит�	відпо-

відно�о	рішення,	підтримано�о	не	менш	я�	од-

нією	третиною	деп�татів	від	за�ально�о	с�ла-

д�	Київради.

Київрада	підтрим�є	деп�татсь�і	запити	не

менш	я�	однією	третиною	деп�татів	від	за�аль-

но�о	с�лад�	Київради.

Стаття�35.�Порядо��роз�ляд	�питань�по-

ряд�	�денно�о�на�пленарном	�засіданні

Київради

1.	Кожне	питання	поряд��	денно�о	об�ово-

рюється	на	пленарном�	засіданні	Київради.	Рі-

шення	Київради	з	питання	поряд��	денно�о	мо-

же	б�ти	прийняте	без	об�оворення,	я�що	жо-

ден	з	деп�татів	не	запереч�є	проти	цьо�о.

2.	При	роз�ляді	прое�т�	рішення	на	пленар-

ном�	засіданні	Київради	доповідачем	вист�пає

особа,	зазначена	я�	доповідач	�	пояснюваль-

ній	записці	до	відповідно�о	прое�т�	рішення,

або	інша	�повноважена	на	це	с�б’є�том	по-

дання	особа.	У	разі	відс�тності	відповідної	осо-

би	на	пленарном�	засіданні	Київради	доповідачем

прое�т�	рішення	вист�пає	�олова,	а	�	разі	йо-

�о	відс�тності –	заст�пни�	�олови	постійної	�о-

місії	Київради,	я�а	є	профільною	з	роз�ляд�

відповідно�о	прое�т�	рішення.

3.	Доповідачем	по	прое�т�	рішення,	внесе-

но�о	ви�онавчим	ор�аном	Київради	(Київсь�ою

місь�ою	державною	адміністрацією),	може	б�-

ти	Київсь�ий	місь�ий	�олова,	заст�пни�	�оло-

ви	Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	від-

повідно	до	розподіл�	ф�н�ціональних	обов’яз-

�ів	або	�ерівни�	стр��т�рно�о	підрозділ�	ви�о-

навчо�о	ор�ан�	Київради	(Київсь�ої	місь�ої	дер-

жавної	адміністрації),	що	розробляв	відповід-

ний	прое�т	рішення	Київради,	чи	інша	особа,

зазначена	в	пояснювальній	записці	до	цьо�о

прое�т�	рішення.

4.	Гарантоване	право	на	вист�п	при	об�ово-

ренні	питань	поряд��	денно�о	мають	деп�тат-

сь�і	фра�ції	Київради.

5.	Процед�ра	роз�ляд�	питання	поряд��	ден-

но�о	на	пленарном�	засіданні	Київради	в�лю-

чає	та�і	етапи,	для	я�их	встановлюються,	я�

правило,	та�і	обмеження	час�:

1)	доповідь	з	питання	поряд��	денно�о –	10

хвилин;

2)	співдоповіді –	5	хвилин	�ожна;

3)	запитання	та	відповіді	на	них	по	доповіді

та	співдоповідях –	20	хвилин;

4)	вист�пи	деп�татів –	1	хвилина;

5)	вист�п	при	об�оворенні	від	деп�татсь�ої

фра�ції –	3	хвилини;

6)	�арантований	вист�п	від	деп�татсь�ої	фра�-

ції	в	разі	достро�ово�о	припинення	об�оворен-

ня	питання	поряд��	денно�о –	1	хвилина	(�	ра-

зі,	я�що	відповідна	деп�татсь�а	фра�ція	не	с�о-

ристалась	своїм	правом	на	вист�п	під	час	об-

�оворення –	3	хвилини);

7)	реплі�а	(надається	деп�тат�	на	йо�о	вимо-

��	в	разі	з�ад�и	йо�о	прізвища	промовцем) –

30	се��нд;

8)	за�лючне	слово	доповідача	та	співдопові-

дача	(за	їх	вимо�ою) –	по	1	хвилині;

9)	�олос�вання.

6.	За	пропозицією	�олов�ючо�о	на	пленар-

ном�	засіданні	процед�рним	рішенням	Київра-

ди	може	б�ти	визначена	інша	процед�ра	роз-

�ляд�	о�ремо�о	питання	поряд��	денно�о	пле-

нарно�о	засідання	Київради.	При	цьом�	деп�-

татсь�і	фра�ції	не	мож�ть	б�ти	позбавлені	пра-

ва	на	�арантований	вист�п,	а	доповідач	і	спів-

доповідачі –	права	на	за�лючне	слово.

7.	Запрошені	та	прис�тні	на	пленарном�	за-

сіданні	представни�и	ор�анів	державної	вла-

ди	та	місцево�о	самовряд�вання,	підприємств,

�станов	та	ор�анізацій	мають	право	на	вист�п

�	поряд��,	визначеном�	рішенням,	прийнятим

однією	третиною	деп�татів	від	за�ально�о	с�ла-

д�	Київради.

8.	Під	час	об�оворення	питань	поряд��	ден-

но�о	�олов�ючий	надає	слово	деп�татам,	я�і

бажають	вист�пити	з	місця,	за	�мови	запис�

деп�тата	в	чер��	на	вист�п,	я�ий	здійснюєть-

ся	натис�анням	сенсорної	�ноп�и	«Мі�рофон»

на	п�льті	еле�тронної	системи	для	�олос�ван-

ня.	До	момент�	висвітлення	інформації	про	на-

дання	слова	на	табло	о�олошень	деп�тат	мо-

же	відмовитись	від	вист�п�,	повторно	натис-

н�вши	сенсорн�	�ноп��	«Мі�рофон».	Списо�

деп�татів	Київради,	я�і	бажають	вист�пити	з

місця,	обов’яз�ово	висвіч�ється	на	моніторі	�о-

лов�ючо�о,	на	моніторах	п�льтів	деп�татів	та

на	табло	о�олошень	еле�тронної	системи	для

�олос�вання.

9.	Під	час	пленарно�о	засідання	деп�тат	Ки-

ївради	може	зверн�тися	з	пропозицією	щодо:

1)	перерви	�	пленарном�	засіданні	Київра-

ди;

2)	достро�ово�о	припинення	об�оворення

питання	поряд��	денно�о;

3)	послідовності	роз�ляд�	питань	поряд��

денно�о.

10.	Об�оворення	питання	поряд��	денно�о

може	б�ти	достро�ово	припинене	за	пропози-

цією	�олов�ючо�о	або	деп�тата	Київради	на

підставі	процед�рно�о	рішення	Київради.	Піс-

ля	прийняття	рішення	про	припинення	об�о-

ворення	питання	поряд��	денно�о	�олов�ючий

обов’яз�ово	надає	слово	для	�арантовано�о

вист�п�	від	деп�татсь�их	фра�цій	тим	деп�тат-

сь�им	фра�ціям,	я�і	наполя�ають	на	цьом�.	Пе-

ред	�олос�ванням	щодо	питання	поряд��	ден-

но�о	відповідний	доповідач	та	співдоповідачі

мають	право	на	за�лючне	слово.

11.	Голос�ванням	на	пленарном�	засіданні

приймається	рішення	про:

1)	прийняття	прое�т�	рішення	в	цілом�	�	ра-

зі	відс�тності	за�важень,	пропозицій	та	попра-

во�,	�рім	реда�ційних	право�;

2)	прийняття	прое�т�	рішення	за	основ�	для

�олос�вання	за�важень,	пропозицій	та	попра-

во�,	внесених	деп�татами	на	пленарном�	за-

сіданні	Київради	під	час	об�оворення	прое�т�

рішення;

3)	�олос�вання	щодо	прийняття	або	відхи-

лення	за�важень,	пропозицій	та	поправо�,	вне-

сених	деп�татами	на	пленарном�	засіданні	Ки-

ївради	під	час	об�оворення	прое�т�	рішення;

4)	прийняття	прое�т�	рішення	в	цілом�	з	�ра-

х�ванням	прийнятих	за�важень,	пропозицій	та

поправо�;

5)	схвалення	основних	положень	прое�т�	рі-

шення	Київради	і	прийняття	йо�о	за	основ�

(перше	читання)	з	направленням	на	доопра-

цювання	до	профільної	постійної	�омісії	Київ-

ради	для	під�отов�и	прое�т�	рішення	до	др�-

�о�о	читання;

6)	відхилення	прое�т�	рішення.

12.	Після	за�інчення	об�оворення,	я�що	де-

п�татами	не	внесені	за�важення,	пропозиції	та

поправ�и,	�рім	реда�ційних	право�,	прое�т	рі-

шення	Київради	ставиться	на	�олос�вання	для

прийняття	в	цілом�.	В	іншом�	випад��	прое�т

рішення	Київради	приймається	за	основ�	для

�олос�вання	щодо	прийняття	або	відхилення

пропозицій,	за�важень,	поправо�.

13.	Я�що	під	час	своєї	доповіді	с�б’є�т	по-

дання	(доповідач)	прое�т�	рішення	зазначає,

що	він	по�одж�ється	із	за�важеннями	чи	ре�о-

мендаціями	профільної	постійної	�омісії,	ре�о-

мендаціями	або	правовим	виснов�ом	�правлін-

ня	правово�о	забезпечення	діяльності	Київра-

ди,	що	б�ли	надані	до	цьо�о	прое�т�	рішення

відповідно	до	положень	статей	30 –	31	цьо�о

Ре�ламент�,	відповідні	за�важення	чи	ре�омен-

дації	за	ініціативою	с�б’є�та	подання	(доповід-

ача)	вносяться	я�	поправ�и	до	те�ст�	прое�т�

рішення	без	�олос�вання.	У	разі,	я�що	деп�та-

тами	не	висловлено	заперечень	щодо	та�их	по-

право�	та	я�що	за	рез�льтатами	об�оворення

не	внесено	інших	за�важень,	пропозицій	та	по-

право�	(�рім	реда�ційних	право�),	прое�т	рі-

шення	з	�рах�ванням	внесених	за	ініціативою

с�б’є�та	подання	(доповідача)	поправо�	ста-

виться	на	�олос�вання	для	прийняття	в	цілом�.

14.	Усі	пропозиції,	за�важення,	поправ�и,	що

надійшли	від	деп�татів	Київради	під	час	об�о-

ворення,	ставляться	на	�олос�вання	в	поряд-

��	надходження.	Прое�т	рішення	може	б�ти

прийнятий	в	цілом�	лише	після	�олос�вання

всіх	за�важень,	пропозицій	і	поправо�,	внесе-

них	деп�татами	на	пленарном�	засіданні	Київ-

ради	під	час	об�оворення	прое�т�	рішення.	Го-

лов�ючий	може	об’єдн�вати	для	�олос�вання

подібні	за	змістом	пропозиції,	за�важення,	по-

прав�и.	Голов�ючий	не	ставить	на	�олос�ван-

ня	пропозиції,	за�важення,	поправ�и,	я�і	є	аль-

тернативними	(та�ими,	що	взаємови�лючають

одна	одн�)	до	вже	підтриманих	пропозицій,	за-

�важень,	поправо�.

15.	У	разі,	я�що	для	врах�вання	за�важень,

пропозицій	і	поправо�,	внесених	деп�татами

на	пленарном�	засіданні	Київради	під	час	об-

�оворення,	прое�т	рішення	потреб�є	доопра-

цювання,	відповідний	прое�т	рішення	може	б�-

ти	прийнятий	за	основ�	(перше	читання)	і	на-

правлений	до	постійної	�омісії	Київради,	що

б�ла	профільною	при	попередньом�	роз�ляді

відповідно�о	прое�т�	рішення,	для	під�отов�и

до	др��о�о	читання.

16.	У	разі,	я�що	після	прийняття	прое�т�	рі-

шення	за	основ�	та	�олос�вання	всіх	за�ва-

жень,	пропозицій	і	поправо�,	внесених	деп�-

татами	на	пленарном�	засіданні	Київради	під

час	об�оворення,	прое�т	рішення	не	б�в	прий-

нятий	в	цілом�,	відповідний	прое�т	рішення

вважається	прийнятим	�	першом�	читанні	з

�рах�ванням	про�олосованих	на	пленарном�

засіданні	за�важень,	пропозицій	і	поправо�	та

направляється	до	постійної	�омісії	Київради,

що	б�ла	профільною	при	попередньом�	роз-

�ляді	відповідно�о	прое�т�	рішення,	для	під�о-

тов�и	до	др��о�о	читання.

17.	Рішення	Київради,	прийняте	за	основ�	(в

першом�	читанні),	письмово	оформлюється	з

дотриманням	вимо�	статті	42	цьо�о	Ре�ламен-

т�.

Стаття�36.�Роз�ляд�прое�тів�рішень�Ки-

ївради�	�др	�ом	�читанні

1.	Відповідна	профільна	постійна	�омісія	зби-

рає	та	�за�альнює	всі	за�важення,	пропозиції

і	поправ�и	деп�татів	Київради	до	прое�т�	рі-

шення	Київради,	що	подаються	протя�ом	семи

днів	після	прийняття	за	основ�	(в	першом�	чи-

тання)	відповідно�о	рішення	на	пленарном�	за-

сіданні	Київради.	Пропозиції,	за�важення,	по-

прав�и	до	прое�т�	рішення	Київради	подають-

ся	через	се�ретаріат	Київради	профільній	по-

стійній	�омісії,	до	я�ої	прое�т	рішення	б�ло	на-

правлено	на	доопрацювання.	Пропозиції,	за-

�важення	і	поправ�и	подаються	в	письмовій

формі	�	ви�ляді	порівняльної	таблиці	з	обов’яз-

�овим	обґр�нт�ванням	необхідності	їх	врах�-

вання.

2.	Профільна	постійна	�омісія	не	роз�лядає

пропозиції,	за�важення,	поправ�и,	що	б�ли	по-

дані	з	пор�шенням	вимо�	частини	першої	цієї

статті	36	Ре�ламент�.	Профільна	постійна	�о-

місія	зобов’язана	під�от�вати	прое�т	рішення

Київради	до	др��о�о	читання	протя�ом	двадця-

ти	днів	після	за�інчення	семиденно�о	стро��,	вста-

новлено�о	для	подання	деп�татами	пропозицій,

за�важень	і	поправо�	до	прое�т�	рішення.

3.	Прое�т	рішення	�от�ється	до	др��о�о	чи-

тання	�	ви�ляді	порівняльної	таблиці,	я�а	має

містити:

1)	те�ст	прое�т�	рішення,	прийнято�о	за	ос-

нов�;

2)	�сі	реда�ції	положень	прое�т�	рішення	від-

повідно	до	внесених	деп�татами	за�важень,

пропозицій	і	поправо�,	що	мають	с�цільн�	н�-

мерацію	і	розміщ�ються	на	рівні	з	відповідни-

ми	статтями	(п�н�тами)	прое�т�	рішення	із	за-

значенням	ініціаторів	їх	внесення;	профільна

постійна	�омісія	може	об’єдн�вати	подібні	за	зміс-

том	пропозиції	в	одній	реда�ції;

3)	�оментарі	профільної	постійної	�омісії	до

�ожно�о	запропоновано�о	за�важення,	пропо-

зиції	чи	поправ�и;

4)	остаточн�	реда�цію	статей	(п�н�тів)	про-

е�т�	рішення,	що	пропон�ється	профільною

постійною	�омісією	для	прийняття	�	др��ом�

читанні.

У	разі,	я�що	до	прое�т�	рішення,	під�отов-

лено�о	до	др��о�о	читання,	не	надійшло	жод-

них	за�важень,	пропозицій	чи	поправо�,	та�ий

прое�т	рішення	подається	без	оформлення	по-

рівняльної	таблиці.

4.	Після	за�інчення	під�отов�и	прое�т�	рі-

шення	до	др��о�о	читання	відповідна	профіль-

на	постійна	�омісія	не	пізніше	наст�пно�о	дня

направляє	підписан�	�оловою,	а	в	разі	йо�о

відс�тності –	першим	заст�пни�ом	(заст�пни-

�ом)	�олови	профільної	постійної	�омісії	порів-

няльн�	таблицю	до	�правління	правово�о	за-

безпечення	діяльності	Київради	для	опрацю-

вання.

5.	Управління	правово�о	забезпечення	ді-

яльності	Київради	протя�ом	семи	днів	з	дня

отримання	порівняльної	таблиці	опрацьов�є	її

в	поряд��,	передбаченом�	частиною	першою

статті	31	цьо�о	Ре�ламент�,	та	не	пізніше	на-

ст�пно�о	дня	після	прийняття	відповідно�о	рі-

шення	направляє	порівняльн�	таблицю	разом

із	письмовими	ре�омендаціями	(�	разі	наяв-

ності)	або	правовим	виснов�ом	щодо	невідпо-

відності	певних	її	положень	вимо�ам	за�оно-

давства	до	�правління	ор�анізаційно�о	та	до-

��ментально�о	забезпечення	діяльності	Київ-

ради	для	форм�вання	попередньо�о	прое�т�

поряд��	денно�о	пленарно�о	засідання	Київ-

ради.

6.	Роз�ляд	прое�т�	рішення	Київради	�	др�-

�ом�	читанні	на	пленарном�	засіданні	Київра-

ди	в�лючає	в	себе:

1)	об�оворення	і	�олос�вання	о�ремо	�ож-

но�о	положення	статті	(п�н�т�)	прое�т�	рішен-

ня;	�	разі	необхідності	мож�ть	об�оворюватись

і	ставитись	на	�олос�вання	о�ремі	частини,	під-

п�н�ти	або	речення;

2)	прийняття	прое�т�	рішення	в	цілом�.

7.	Під	час	роз�ляд�	прое�т�	рішення	в	др�-

�ом�	читанні	проводиться	об�оворення	�ожно-

�о	положення	в	поряд��	йо�о	н�мерації	в	оста-

точній	реда�ції,	що	пропон�ється	профільною

постійною	�омісією	для	прийняття	�	др��ом�

читанні.

8.	Об�оворення	за�важень,	пропозицій	і	по-

право�	до	прое�т�	рішення,	що	б�ли	відхиле-

ні	профільною	постійною	�омісією	та	не	б�ли

в�лючені	до	остаточної	реда�ції	статті	(п�н�т�)

прое�т�	рішення,	проводиться	лише	�	разі	на-

поля�ання	деп�тата	Київради,	що	подав	відпо-

відні	за�важення,	пропозиції	або	поправ�и.

9.	За	рез�льтатами	об�оворення	Київрада

проводить	�олос�вання	о�ремо	по	�ожном�	по-

ложенню	статті	(п�н�т�)	остаточної	реда�ції

прое�т�	рішення,	що	пропон�ється	профіль-

ною	постійною	�омісією	для	прийняття	�	др�-

�ом�	читанні.

10.	За�важення,	пропозиції	і	поправ�и	до

прое�т�	рішення,	що	б�ли	відхилені	профільною

постійною	�омісією	та	не	б�ли	в�лючені	до	оста-

точної	реда�ції	статті	(п�н�т�)	прое�т�	рішення,

ставляться	на	�олос�вання	лише	�	разі	наполя-

�ання	деп�тата	Київради,	що	подав	відповідні

за�важення,	пропозиції	або	поправ�и.

11.	У	разі,	я�що	запропонована	профільною

постійною	�омісією	остаточна	реда�ція	та	б�дь-

я�а	інша	реда�ція	положення	статті	(п�н�т�)

прое�т�	рішення	не	б�ла	підтримана	більшіс-

тю	�олосів	деп�татів	від	за�ально�о	с�лад�	Ки-

ївради,	відповідне	положення	статті	(п�н�т�)

прое�т�	рішення	вважається	прийнятим	�	ре-

да�ції,	що	б�ла	про�олосована	Київрадою	за

основ�	в	першом�	читанні.

12.	Під	час	об�оворення	прое�т�	рішення	Ки-

ївради	�	др��ом�	читанні	деп�тати	на	пленар-

ном�	засіданні	не	мають	права	вносити,	а	�о-

лов�ючий –	ставити	на	�олос�вання	за�важен-

ня,	пропозиції	і	поправ�и,	що	не	б�ли	подані

до	профільної	постійної	�омісії	в	поряд��,	пе-

редбаченом�	частиною	першою	цієї	статті	36

Ре�ламент�.

13.	Після	завершення	об�оворення	і	�олос�-

вання	о�ремо	�ожно�о	положення	всіх	статей

(п�н�тів)	прое�т�	рішення	Київрада	проводить

�олос�вання	щодо	прийняття	прое�т�	рішення

в	цілом�.

У	разі,	я�що	при	�олос�ванні	щодо	прийнят-

тя	прое�т�	рішення	в	цілом�	прое�т	рішення

не	б�ло	прийнято,	подальший	роз�ляд	та�о�о

прое�т�	рішення	відб�вається	в	поряд��,	пе-

редбаченом�	частинами	др��ою –	шостою	стат-
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ті	37	цьо�о	Ре�ламент�,	з	�рах�ванням	�сіх	про-

�олосованих	�	др��ом�	читанні	положень.

Стаття�37.�Прийняття�рішення�на�пле-

нарном	�засіданні�Київради

1.	Рішення	Київради	вважається	прийнятим,

я�що	на	пленарном�	засіданні	за	ньо�о	про�о-

лос�вала	більшість	деп�татів	від	за�ально�о

с�лад�	Київради,	о�рім	випад�ів,	передбаче-

них	цим	Ре�ламентом.	При	встановленні	ре-

з�льтатів	�олос�вання	до	за�ально�о	с�лад�

Київради	в�лючається	Київсь�ий	місь�ий	�оло-

ва,	я�що	він	бере	�часть	�	пленарном�	засі-

данні	Київради,	і	врахов�ється	йо�о	�олос.

2.	Я�що	при	проведенні	�олос�вання	з	пи-

тання	поряд��	денно�о	рішення	Київради	не

б�ло	прийнято,	це	питання	може	б�ти	повтор-

но	роз�лян�то	на	цьом�	пленарном�	засіданні

Київради	за	ініціативою	с�б’є�та	подання	чи

доповідача	на	пленарном�	засіданні	не	більше

одно�о	раз�	відповідно	до	рішення,	прийнято-

�о	більшістю	�олосів	деп�татів	від	за�ально�о

с�лад�	Київради.	За	ініціативою	с�б’є�та	по-

дання	прое�т	рішення,	що	не	б�ло	прийнято

на	пленарном�	засіданні	Київради,	може	б�ти

та�ож	в�лючено	до	поряд��	денно�о	іншо�о

пленарно�о	засідання	Київради.

3.	Я�що	при	проведенні	�олос�вання	щодо	про-

е�т�	рішення	відповідне	рішення	Київради	не	б�-

ло	прийнято,	�олов�ючий	на	пленарном�	засі-

данні	за	власною	ініціативою	або	за	пропози-

цією	деп�татів	Київради	може	поставити	на	�о-

лос�вання	питання	про	відхилення	прое�т�	рі-

шення.

4.	У	випад��	повторно�о	роз�ляд�	питання

поряд��	денно�о	на	іншом�	пленарном�	засі-

данні	Київради	�	прое�ті	поряд��	денно�о	від-

повідно�о	пленарно�о	засідання	поряд	з	на-

звою	цьо�о	питання	ставиться	відміт�а	«по-

вторно».

5.	У	разі	повторно�о	роз�ляд�	прое�т�	рішен-

ня	на	іншом�	пленарном�	засіданні	Київради

відповідний	прое�т	рішення	може	б�ти	роз�ля-

н�то	і	поставлено	на	�олос�вання	лише	один

раз.

6.	Я�що	при	проведенні	�олос�вання	прое�т

рішення	Київради	б�ло	відхилено	більшістю	�о-

лосів	деп�татів	від	за�ально�о	с�лад�	Київра-

ди	відповідно	до	частини	третьої	цієї	статті	37

Ре�ламент�	або	я�що	прое�т	рішення	Київра-

ди	не	б�ло	прийнято	�	випад��,	передбачено-

м�	частиною	п’ятою	цієї	статті	37	Ре�ламент�,

та�ий	прое�т	рішення	вважається	відхиленим

і	повертається	с�б’є�т�	подання.	Подальший

роз�ляд	відхилено�о	прое�т�	рішення	або	про-

е�т�	рішення,	я�ий	дослівно	чи	по	с�ті	повто-

рює	відхилений	прое�т	рішення,	можливий	на

наст�пній	після	йо�о	відхилення	сесії	Київради

в	поряд��,	передбаченом�	статтями	29 –	31

цьо�о	Ре�ламент�.

7.	За	рішенням	більшості	�олосів	деп�татів	від

за�ально�о	с�лад�	Київради	прое�т	рішення

може	�	разі	необхідності	б�ти	направлений	на

роз�ляд	визначеної	Київрадою	постійної	�омі-

сії.	В	та�ом�	разі	визначена	постійна	�омісія

протя�ом	п’ятнадцяти	днів	з	дня	винесення	Ки-

їврадою	відповідно�о	рішення	роз�лядає	про-

е�т	рішення	та	за	рез�льтатами	роз�ляд�	прий-

має	висново�,	я�им	підтрим�є	прое�т	рішен-

ня	Київради	без	за�важень,	підтрим�є	прое�т

рішення	Київради	із	за�важеннями	чи	ре�омен-

даціями,	або	відхиляє	прое�т	рішення.

8.	Після	роз�ляд�	та	прийняття	виснов��	по-

стійна	�омісія	протя�ом	семи	днів	з	момент�

йо�о	прийняття	направляє	прое�т	рішення	ра-

зом	з	відповідним	витя�ом	з	прото�ол�	засі-

дання	�омісії	до	�правління	ор�анізаційно�о	та

до��ментально�о	забезпечення	діяльності	Ки-

ївради	для	форм�вання	попередньо�о	прое�-

т�	поряд��	денно�о	засідання	Київради.

9.	У	разі,	я�що	постійна	�омісія	протя�ом

стро��,	встановлено�о	частиною	сьомою	цієї

статті	37	Ре�ламент�,	не	роз�лян�ла	прое�т	рі-

шення	або	не	прийняла	жодно�о	з	передбаче-

них	частиною	сьомою	цієї	статті	37	Ре�ламен-

т�	виснов�ів,	або	�	випад��	ненадходження	до

�правління	ор�анізаційно�о	та	до��ментально-

�о	забезпечення	діяльності	Київради	повідом-

лення	про	рез�льтати	роз�ляд�	постійною	�о-

місією	прое�т�	рішення,	прое�т	рішення	вва-

жається	підтриманим	цією	постійною	�омісією.

В	та�ом�	випад��	постійна	�омісія	зобов’яза-

на	на	вимо��	с�б’є�та	подання	протя�ом	трьох

днів	направити	йом�	ори�інал	прое�т�	рішен-

ня.	С�б’є�т	подання	може	протя�ом	тридцяти

днів	з	момент�	отримання	ори�інал�	прое�т�

рішення	подати	йо�о	до	�правління	ор�анізацій-

но�о	та	до��ментально�о	забезпечення	діяль-

ності	Київради	для	форм�вання	попередньо�о

прое�т�	поряд��	денно�о	засідання	Київради.

В	та�ом�	разі	с�б’є�т	подання	самостійно	за

власним	підписом	ставить	на	ори�іналі	прое�-

т�	рішення	навпроти	назви	відповідної	постій-

ної	�омісії	відміт��	«підтримано	в	поряд��	ч.	9

ст.	37	Ре�ламент�».

10.	У	разі	виявлення	пор�шення	встановле-

ної	цим	Ре�ламентом	процед�ри	при	роз�ляді

та	�олос�ванні	питання	поряд��	денно�о	деп�-

тат	Київради	може	зверн�тися	до	�олов�ючо-

�о	на	пленарном�	засіданні	з	заявою	щодо	с�а-

с�вання	рез�льтатів	�олос�вання	і	проведення

повторно�о	роз�ляд�	питання.	Рішення	про	с�а-

с�вання	рез�льтатів	�олос�вання	та	проведен-

ня	повторно�о	роз�ляд�	питання	може	б�ти

прийняте	до	за�інчення	відповідно�о	пленарно-

�о	засідання	Київради	більшістю	�олосів	деп�-

татів	від	за�ально�о	с�лад�	Київради.

У	випад��	виявлення	помило�	еле�тронної

системи	для	�олос�вання	деп�тат	Київради	мо-

же	зверн�тись	до	�олов�ючо�о	на	пленарном�

засіданні	з	вимо�ою	щодо	проведення	повтор-

но�о	�олос�вання.	У	разі	підтвердження	помил-

�и	еле�тронної	системи	для	�олос�вання	тех-

нічною	сл�жбою	се�ретаріат�	Київради	�оло-

в�ючий	може	до	за�інчення	відповідно�о	пле-

нарно�о	засідання	поставити	це	питання	на	по-

вторне	�олос�вання,	я�що	зазначена	помил�а

вплин�ла	на	рез�льтати	�олос�вання.

11.	Прое�ти	рішень	про	передач�	земельних

діляно�	�	власність	�ромадянам,	приватизацію

земельних	діляно�	�ромадянами,	а	та�ож	про

надання	або	відмов�	�	наданні	дозвол�	на	роз-

роблення	прое�т�	земле�строю	�ромадянам

та	юридичним	особам	мож�ть	подаватись	і	�о-

лос�ватись	я�	одне	за�альне	рішення,	в	я�ом�

�ожен	п�н�т	може	об�оворюватись	о�ремо.

12.	Роз�ляд	прое�тів	рішень	Київради	з	пи-

тань	містоб�д�вання,	земле�орист�вання	та

землевідведення	с�проводж�ється	демонстра-

цією	на	е�рані	місця	розташ�вання	відповідної

земельної	ділян�и	(�адастровий	план)	та	фото-

фі�сацією	її	фа�тично�о	стан�.

Роз�ляд	прое�тів	рішень	Київради	з	питань

володіння,	�орист�вання	та	розпорядження	не-

р�хомими	об’є�тами	�ом�нальної	власності	с�-

проводж�ється	демонстрацією	на	е�рані	місця

розташ�вання	відповідно�о	об’є�та	нер�хомо-

сті	та	фотофі�сацією	йо�о	фа�тично�о	стан�.

У	разі	необхідності	роз�ляд	б�дь-я�о�о	ін-

шо�о	питання	поряд��	денно�о	пленарно�о	за-

сідання	Київради	може	с�проводж�ватися	де-

монстрацією	а�діовіз�альних	матеріалів	(слай-

дів,	таблиць,	малюн�ів,	схем,	�рафі�ів,	відео-	та

фотозйом�и)	на	е�рані.

Стаття�38.�Порядо���олос	вання�на�пле-

нарном	�засіданні�Київради

1.	Голос�вання	на	пленарном�	засіданні	Ки-

ївради	проводиться	за	допомо�ою	еле�трон-

ної	системи	�	формі	від�рито�о	поіменно�о	�о-

лос�вання	з	фі�сацією	рез�льтатів	�олос�ван-

ня	�ожно�о	деп�тата.

Таємне	�олос�вання	проводиться	шляхом

подачі	бюлетенів	�	випад�ах,	передбачених

частиною	дев’ятою	цієї	статті	38	Ре�ламент�.

2.	Голос�вання	здійснюється	деп�татом	Ки-

ївради	особисто.	Голос�вання	за	допомо�ою

еле�тронної	системи	для	�олос�вання	прово-

диться	лише	в	період	появи	на	табло	та	на	мо-

ніторах	п�льтів	деп�татів	спеціальної	застав�и

з	лічильни�ом	час�	та	зв��ово�о	с�провод�	про-

тя�ом	десяти	се��нд.	Для	здійснення	�олос�-

вання	деп�тат	повинен	під	час	зв��ово�о	с�-

провод�	одночасно	натисн�ти	і	�трим�вати	сен-

сорн�	�ноп��	�	лівом�	нижньом�	��ті	п�льта,

я�а	висвітилась	червоним	�ольором,	та	одн�	з

�нопо�	�олос�вання	(«за»,	«проти»,	«�тримав-

ся»)	на	правій	стороні	п�льта.

У	разі,	я�що	деп�тат	Київради	має	фізичні

вади,	я�і	не	дозволяють	йом�	здійснювати	осо-

бисте	�олос�вання	за	допомо�ою	еле�тронної

системи	для	�олос�вання,	за	виснов�ом	по-

стійної	�омісії,	до	ф�н�ціональної	спрямовано-

сті	я�ої	належить	питання	дотримання	цьо�о

Ре�ламент�,	Київсь�ий	місь�ий	�олова	або	за-

ст�пни�	місь�о�о	�олови –	се�ретар	Київради

своїм	розпорядженням	визначають	спосіб,	в

я�ий	зазначений	деп�тат	здійснюватиме	�оло-

с�вання.

3.	Рез�льтати	�олос�вання	висвіч�ються	на	таб-

ло	та	о�олош�ються	�олов�ючим	на	пленарно-

м�	засіданні	Київради.

4.	На	прохання	деп�татів	Київради	�олов�-

ючий	інформ�є	про	рез�льтати	�олос�вання	по

фра�ціях.

5.	Голос�вання	на	пленарних	засіданнях	Ки-

ївради	без	застос�вання	еле�тронної	системи

для	�олос�вання	проводиться	лише	�	разі,	я�-

що	її	застос�вання	є	неможливим	з	технічних

причин,	�	формі:

1)	від�рито�о	поіменно�о	�олос�вання –	здій-

снюється	шляхом	підняття	(не	підняття)	деп�-

татами	р��;

2)	опит�вання –	�	разі	прийняття	Київрадою

процед�рно�о	рішення	щодо	проведення	�о-

лос�вання	шляхом	опит�вання	з	певно�о	пи-

тання	або	з	�сіх	питань	на	пленарном�	засі-

данні.

6.	Рез�льтати	поіменно�о	�олос�вання	під-

ля�ають	обов’яз�овом�	оприлюдненню	та	на-

данню	за	запитом	відповідно	до	За�он�	У�ра-

їни	«Про	дост�п	до	п�блічної	інформації».	На

офіційном�	веб-сайті	Київради	розміщ�ються

в	день	�олос�вання	і	збері�аються	протя�ом

необмежено�о	стро��	всі	рез�льтати	поімен-

них	�олос�вань.	Рез�льтати	поіменно�о	�олос�-

вання	є	невід’ємною	частиною	прото�ол�	се-

сії	Київради.

7.	У	разі	проведення	таємно�о	�олос�вання,

а	та�ож	�	випад�ах,	передбачених	частиною

п’ятою	цієї	статті	38	Ре�ламент�,	для	підрах�-

вання	�іль�ості	�олосів	«за»,	«проти»,	«�три-

мався»	та	встановлення	рез�льтатів	�олос�-

вання	створюється	лічильна	�омісія.	До	с�ла-

д�	лічильної	�омісії	входять	по	два	представ-

ни�и	від	�ожної	деп�татсь�ої	фра�ції.	Уповно-

важені	представни�и	�ожної	деп�татсь�ої	фра�-

ції	озв�ч�ють	свої	�андидат�ри	для	в�лючення

до	с�лад�	лічильної	�омісії,	після	чо�о	�олов�-

ючий	на	пленарном�	засіданні	о�олош�є	пов-

ний	с�лад	лічильної	�омісії	для	внесення	в	про-

то�ол	засідання.	Лічильна	�омісія	обирає	зі

сво�о	с�лад�	�олов�	�омісії.

8.	У	випад�ах	проведення	від�рито�о	поімен-

но�о	�олос�вання,	передбачено�о	частиною	

п’ятою	цієї	статті	38	Ре�ламент�,	лічильна	�о-

місія	підрахов�є	�іль�ість	�олосів	«за»,	«про-

ти»,	«�тримався».	Після	за�інчення	підрах�н��

�олосів	лічильна	�омісія	с�ладає	прото�ол	�о-

лос�вання	і	�олова	�омісії	о�олош�є	про	ре-

з�льтати	�олос�вання	деп�татам	Київради.	Для

�ожно�о	питання,	по	я�ом�	проводиться	�оло-

с�вання	на	пленарном�	засіданні	Київради,

с�ладається	о�ремий	прото�ол	�олос�вання,

що	підпис�ється	�оловою	та	всіма	прис�тніми

членами	лічильної	�омісії.

9.	Таємне	�олос�вання	проводиться	лише	�

випад�ах	обрання	або	достро�ово�о	припи-

нення	повноважень	заст�пни�а	місь�о�о	�оло-

ви –	се�ретаря	Київради,	або	прийняття	Київ-

радою	рішення	про	достро�ове	припинення

повноважень	Київсь�о�о	місь�о�о	�олови	�	пе-

редбачених	за�оном	випад�ах.

10.	Процед�ра	�олос�вання	за	допомо�ою

бюлетенів	визначається	процед�рним	рішен-

ням	Київради	і	передбачає	порядо�	ви�отов-

лення	бюлетенів,	реєстрації	деп�татів,	�олос�-

вання	та	підрах�н��	�олосів.

11.	Таємне	�олос�вання	вважається	та�им,

що	відб�лося,	я�що	�іль�ість	деп�татів,	що	взя-

ли	�часть	�	�олос�ванні,	становить	більше	по-

ловини	від	за�ально�о	с�лад�	Київради.	Після

за�інчення	�олос�вання	лічильна	�омісія	про-

водить	підрах�но�	�олосів	і	с�ладає	прото�ол

�олос�вання.	Прото�ол	підпис�є	�олова	та	всі

прис�тні	члени	лічильної	�омісії.	У	разі	нез�о-

ди	б�дь-�о�о	з	членів	лічильної	�омісії	з	про-

то�олом	він	�	письмовій	формі	ви�ладає	свою

о�рем�	д�м��,	я�а	додається	до	прото�ол�	і

о�олош�ється	на	пленарном�	засіданні.	Голо-

ва	лічильної	�омісії	доповідає	про	рез�льтати	та-

ємно�о	�олос�вання	на	пленарном�	засіданні.

У	разі	виявлення	лічильною	�омісією	пор�шен-

ня	поряд��	�олос�вання	за	рішенням	більшості

членів	від	за�ально�о	с�лад�	лічильної	�омісії

рез�льтати	цьо�о	�олос�вання	о�олош�ються

недійсними.	При	рівном�	розподілі	�олосів	ви-

рішальним	є	�олос	�олови	лічильної	�омісії.	Про

пор�шення	лічильна	�омісія	доповідає	Київра-

ді,	я�а	приймає	процед�рне	рішення	щодо	роз-

слід�вання	фа�т�	пор�шення.	У	та�ом�	випад-

��	Київрада	від�ритим	поіменним	�олос�ван-

ням	приймає	рішення	про	призначення	повтор-

но�о	�олос�вання	та	проводить	та�е	повторне

�олос�вання	з�ідно	з	вимо�ами	частин	дев’-

ятої –	одинадцятої	цієї	статті	38	Ре�ламент�.

12.	Питання	поряд��	денно�о,	що	не	б�ли

роз�лян�ті	на	відповідном�	пленарном�	засі-

данні	Київради,	в�лючаються	до	поряд��	ден-

но�о	наст�пно�о	пленарно�о	засідання	Київра-

ди,	я�що	Київрадою	не	прийнято	щодо	них	ін-

шо�о	рішення.

13.	Рішення	з	процед�рних	питань	приймаю-

ться	більшістю	�олосів	від	прис�тніх	на	пле-

нарном�	засіданні	деп�татів	Київради,	�рім	ви-

пад�ів,	передбачених	цим	Ре�ламентом.	При-

с�тність	деп�тата	на	пленарном�	засіданні	під-

твердж�ється	знаходженням	йо�о	персональ-

ної	�арт�и	в	еле�тронній	системі	для	�олос�-

вання.	Процед�рним	вважається	питання	ре-

��лювання	роботи	пленарно�о	засідання	Київ-

ради.	Процед�рне	рішення	не	ви�отовляється

я�	до��мент.	Процед�рне	рішення	заноситься

до	прото�ол�	пленарно�о	засідання	Київради.

Стаття�39.�Дисципліна�та�запобі�ання

пор	шенню�поряд�	�на�пленарном	�засі-

данні�Київради

1.	Деп�тат	Київради	під	час	пленарно�о	за-

сідання	Київради	повинен	дотрим�ватись	пе-

редбачених	цим	Ре�ламентом	норм	дисциплі-

ни	та	правил	деп�татсь�ої	ети�и,	проявляти

ввічливість,	толерантність,	та�товність	та	по-

ва��	до	�олов�ючо�о,	деп�татів	та	інших	осіб,

прис�тніх	або	запрошених	на	пленарне	засі-

дання	Київради.

2.	Під	час	пленарно�о	засідання	деп�татам	Ки-

ївради,	а	та�ож	прис�тнім	та	запрошеним	на

пленарне	засідання	Київради	забороняється:

1)	вживати	образливі	висловлювання,	за�ли-

�ати	до	неза�онних	і	насильниць�их	дій;	�оло-

в�ючий	на	пленарном�	засіданні	Київради	має

право	�сно	попередити	промовця	про	непри-

п�стимість	та�их	висловлювань	і	за�ли�ів,	а	�

разі,	я�що	промовець	продовж�є	вживати	об-

разливі	висловлювання	чи	за�ли�ати	до	неза-

�онних	і	насильниць�их	дій,–	припинити	йо�о	ви-

ст�п;

2)	здійснювати	дії,	я�і	переш�оджають	ви-

�ладенню	або	сприйняттю	вист�п�	(ви���и,

оплес�и,	розмови	по	мобільном�	телефон�	то-

що);	�олов�ючий	на	пленарном�	засіданні	Ки-

ївради	продовж�є	час	для	вист�п�	промовця

на	стро�,	на	я�ий	йо�о	вист�п	б�ло	перерва-

но;

3)	вносити	до	зал�	пленарних	засідань	та	ви-

�ористов�вати	під	час	проведення	пленарно-

�о	засідання	пла�ати,	лоз�н�и,	��чномовці,	ін-

ші	предмети	та	технічні	пристрої,	я�і	не	мають

на	меті	забезпечення	нормотворчої	діяльно-

сті,	а	та�ож	створювати	переш�оди	роботі	не-

обхідно�о	для	проведення	пленарно�о	засідан-

ня	технічно�о	обладнання;

4)	переш�оджати	роз�ляд�	питань	поряд��

денно�о,	в	том�	числі	шляхом	бло��вання	три-

б�ни,	переш�оджання	роботі	�олов�ючо�о	на

пленарном�	засіданні,	а	та�ож	�олос�ванню	ін-

ших	деп�татів	Київради.

3.	Я�що	промовець	перевищ�є	час,	відведе-

ний	для	вист�п�,	або	висловлюється	не	з	об-

�оворювано�о	питання	чи	вист�пає	не	з	тих

підстав,	з	я�их	йом�	надано	слово,	�олов�ючий

на	пленарном�	засіданні	�сно	попереджає	йо-

�о	про	це,	а	в	разі	продовження	пор�шення

припиняє	йо�о	вист�п.

4.	Я�що	деп�тат	Київради	своєю	поведін�ою

заважає	проведенню	пленарно�о	засідання	Ки-

ївради,	�олов�ючий	виносить	йом�	�сне	попе-

редження	і	за�ли�ає	до	поряд��.	У	разі,	я�що

після	відповідно�о	попередження	деп�тат	про-

довж�є	заважати	проведенню	пленарно�о	за-

сідання,	�олов�ючий	може	поставити	на	роз�ляд

Київради	питання	щодо	позбавлення	деп�та-

та	права	на	вист�п	протя�ом	�сьо�о	пленарно-

�о	засідання	шляхом	прийняття	відповідно�о

рішення	більшістю	�олосів	деп�татів	від	за�аль-

но�о	с�лад�	Київради.
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5.	Я�що	б�дь-я�а	прис�тня	чи	запрошена	на

пленарне	засідання	особа	своєю	поведін�ою

заважає	проведенню	пленарно�о	засідання	Ки-

ївради,	�олов�ючий	виносить	цій	особі	�сне	по-

передження	і	за�ли�ає	до	поряд��.	У	разі,	я�-

що	після	відповідно�о	попередження	особа

продовж�є	заважати	проведенню	пленарно�о

засідання,	�олов�ючий	може	поставити	на	роз-

�ляд	Київради	питання	щодо	видалення	при-

с�тньої	чи	запрошеної	особи	з	зали	пленарних

засідань	шляхом	прийняття	відповідно�о	рі-

шення	більшістю	�олосів	деп�татів	від	за�аль-

но�о	с�лад�	Київради.

6.	Я�що	на	пленарном�	засіданні	Київради

пор�ш�ється	порядо�,	і	�олов�ючий	на	засі-

данні	не	в	змозі	припинити	це	пор�шення,	він

може	о�олосити	перерв�	до	30	хвилин	для	про-

ведення	�онс�льтацій	з	відповідними	деп�тат-

сь�ими	фра�ціями.

Я�що	після	відновлення	пленарно�о	засідан-

ня	Київради	пор�шення	поряд��	продовж�єть-

ся	та	відновити	нормальн�	робот�	пленарно�о

засідання	Київради	неможливо,	�олов�ючий

має	право	перенести	пленарне	засідання	на

інший	день.

Стаття�40.�Права�та�обов’яз�и��олов	-

ючо�о�на�пленарном	�засіданні�Київради

1.	Голов�ючий	на	пленарном�	засіданні	Ки-

ївради	має	право:

1)	звертатися	за	інформацією	до	деп�татів,

постійних	�омісій	Київради	та	посадових	осіб;

2)	робити	офіційні	повідомлення;

3)	�	першочер�овом�	поряд��	вносити	про-

позиції	з	процед�рних	питань	щодо	ор�аніза-

ції	пленарно�о	засідання;	я�що	з	цих	питань

вносяться	альтернативні	пропозиції,	пропози-

ції	�олов�ючо�о	ставляться	на	�олос�вання	пер-

шими;

4)	надавати	прото�ольні	дор�чення	в	поряд-

��,	передбаченом�	статтею	41	цьо�о	Ре�ла-

мент�;

5)	о�олош�вати	перерви	�	пленарном�	засі-

данні	�	випад�ах,	передбачених	частиною	пер-

шою	статті	34	та	частиною	шостою	статті	39

цьо�о	Ре�ламент�;

6)	переносити	пленарне	засідання	на	інший

день	�	випад�ах,	передбачених	частиною	п’я-

тою	статті	25,	частиною	першою	статті	34	та

частиною	шостою	статті	39	цьо�о	Ре�ламент�;

7)	продовж�вати	пленарне	засідання	після

18.00	�одини	не	більше	ніж	на	30	хвилин;

8)	ставити	�точнюючі	запитання	промовцю

на	пленарном�	засіданні	щодо	фа�тичних	по-

мило�,	доп�щених	�	йо�о	вист�пі;

9)	продовж�вати	час	для	вист�п�	промовця	на

стро�,	на	я�ий	йо�о	вист�п	б�ло	перервано;

10)	під	час	пленарно�о	засідання	виносити

�сні	попередження	деп�татам,	а	та�ож	при-

с�тнім	та	запрошеним	на	пленарне	засідан-

ня;

11)	після	відповідно�о	�сно�о	попереджен-

ня	припиняти	вист�п	промовця,	я�що	він	ви-

ст�пає	не	з	об�оворювано�о	питання,	не	з	тих

підстав,	з	я�их	йом�	надано	слово,	перевищ�є

встановлений	для	вист�п�	час	або	продовж�є

вживати	образливі	висловлювання	чи	за�ли-

�ати	до	неза�онних	і	насильниць�их	дій;

12)	поставити	на	роз�ляд	Київради	питання

щодо	позбавлення	промовця	права	на	вист�п

протя�ом	�сьо�о	пленарно�о	засідання;

13)	поставити	на	роз�ляд	Київради	питання

щодо	видалення	прис�тньої	чи	запрошеної	осо-

би	з	зали	пленарних	засідань;

14)	реалізов�вати	інші	права,	надані	йом�

цим	Ре�ламентом.

2.	Голов�ючий	на	пленарном�	засіданні	Ки-

ївради	зобов’язаний:

1)	дотрим�ватись	положень	цьо�о	Ре�ламен-

т�	і	забезпеч�вати	їх	дотримання	всіма	�час-

ни�ами	пленарно�о	засідання	Київради,	дотри-

м�ватися	поряд��	денно�о;

2)	від�ривати,	вести	і	за�ривати	пленарне

засідання	Київради;

3)	на	почат��	пленарно�о	засідання	повідом-

ляти	про	�іль�ість	деп�татів	з�ідно	з	даними

реєстрації;

4)	ор�анізов�вати	роз�ляд	питань	поряд��

денно�о	відповідно	до	вимо�	цьо�о	Ре�ламен-

т�;

5)	забезпеч�вати	дотримання	прав	деп�та-

тів	на	пленарном�	засіданні;

6)	забезпеч�вати	порядо�	�	залі	пленарних

засідань;

7)	надавати	слово	для	доповіді,	співдопові-

ді,	запитань	та	відповідей,	вист�пів	та	реплі�

в	поряд��,	передбаченом�	цим	Ре�ламентом;

8)	�онтролювати	час,	встановлений	цим	Ре�-

ламентом	для	вист�п�,	своєчасно	на�ад�вати

промовцю	про	за�інчення	встановлено�о	час�;

9)	�трим�ватись	від	оціно�	щодо	промовців

та	їх	вист�пів,	�рім	випад�ів	пор�шення	ними	пра-

вил	деп�татсь�ої	ети�и	чи	вимо�	цьо�о	Ре�ла-

мент�;

10)	здійснювати	інші	обов’яз�и,	передбаче-

ні	цим	Ре�ламентом.

3.	У	разі	пор�шення	�олов�ючим	на	пленар-

ном�	засіданні	вимо�	цьо�о	Ре�ламент�	постій-

на	�омісія	Київради,	до	ф�н�ціональної	спря-

мованості	я�ої	відносяться	питання	дотриман-

ня	цьо�о	Ре�ламент�,	або	деп�тат	Київради	мо-

ж�ть	зверн�тись	до	�олов�ючо�о	на	пленарно-

м�	засіданні	з	�сним	за�важенням	щодо	доп�-

щених	ним	пор�шень	для	не�айно�о	їх	�с�нен-

ня.	Відповідні	за�важення	фі�с�ються	�	прото-

�олі	пленарно�о	засідання.

4.	У	разі	�р�бо�о	або	систематично�о	пор�-

шення	Ре�ламент�	�олов�ючим	на	пленарно-

м�	засіданні	Київради	за	пропозицію,	внесе-

ною	не	менш	я�	однією	третиною	деп�татів	від

за�ально�о	с�лад�	Київради,	після	попереджен-

ня	постійної	�омісії	Київради,	до	ф�н�ціональ-

ної	спрямованості	я�ої	відносяться	питання	до-

тримання	цьо�о	Ре�ламент�,	Київрада	на	том�

ж	пленарном�	засіданні	може	більшістю	�оло-

сів	деп�татів	від	за�ально�о	с�лад�	Київради

прийняти	рішення	про	відсторонення	�олов�-

ючо�о	від	ведення	пленарно�о	засідання.	В	та-

�ом�	випад��	ф�н�ції	�олов�ючо�о	ви�он�є	за-

ст�пни�	місь�о�о	�олови –	се�ретар	Київради

(�	разі,	я�що	від	�олов�вання	б�ло	відстороне-

но	Київсь�о�о	місь�о�о	�олов�)	або	деп�тат	Ки-

ївради,	визначений	більшістю	�олосів	деп�та-

тів	від	за�ально�о	с�лад�	Київради	(�	разі,	я�-

що	від	�олов�вання	б�ло	відсторонено	заст�п-

ни�а	місь�о�о	�олови –	се�ретаря	Київради	та

Київсь�о�о	місь�о�о	�олов�).

Стаття�41.�Прото�ольне�дор	чення��о-

лов	ючо�о�на�пленарном	�засіданні

1.	Прото�ольне	дор�чення –	це	надане	�о-

лов�ючим	на	пленарном�	засіданні	дор�чення

ор�анам	Київради,	посадовим	особам	се�ре-

таріат�	Київради,	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київра-

ди	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

з	вимо�ою	надати	інформацію	чи	вжити	захо-

дів	з	питань,	я�і	належать	до	за�альної	чи	ви-

�лючної	�омпетенції	Київради.

2.	Під	час	об�оворення	питання	поряд��	ден-

но�о	на	пленарном�	засіданні	деп�тат	Київра-

ди	може	зверн�тись	до	�олов�ючо�о	з	прохан-

ням	надати	прото�ольне	дор�чення.

3.	Відповідь	на	прото�ольне	дор�чення	має

б�ти	надана	�олов�ючом�	та	деп�тат�,	я�ий

зверн�вся	з	відповідним	проханням,	�	встанов-

лений	�олов�ючим	термін,	але	не	пізніше	ніж	че-

рез	15	днів	з	дня	надання	прото�ольно�о	до-

р�чення.	

4.	Прото�ольні	дор�чення	в�лючаються	я�

додат�и	до	прото�ол�	відповідно�о	пленарно-

�о	засідання	Київради,	а	та�ож	розміщ�ються

в	о�ремом�	розділі	на	офіційном�	веб-сайті

Київради	(www.kmr.gov.ua).

Стаття�42.�Оформлення�рішень�Київради

1.	На	пленарном�	засіданні	Київради	праців-

ни�и	се�ретаріат�	Київради	фі�с�ють	�сі	про-

позиції,	за�важення	і	поправ�и	до	прое�тів	рі-

шень	Київради,	що	озв�чені	та	про�олосовані

на	пленарном�	засіданні	Київради.

2.	Те�ст	рішення,	прийнятий	Київрадою,	офор-

мляється	�правлінням	ор�анізаційно�о	та	до-

��ментально�о	забезпечення	діяльності	Київ-

ради	для	підпис�	Київсь�им	місь�им	�оловою.

Те�сти	рішень	Київради	оформлюються	з

�рах�ванням	пропозицій,	за�важень	і	попра-

во�,	я�і	б�ли	прийняті	на	пленарном�	засідан-

ні	Київради	та	зафі�совані	�	стено�рамі.

3.	Рішення	Київради	для	підпис�	Київсь�им

місь�им	�оловою	�от�ється	на	номерном�	блан-

��	рішення	Київради.

4.	На	зворотном�	боці	останньої	сторін�и

рішення	Київради	др���ються	посади,	пріз-

вища	та	ініціали	осіб,	я�і	завіз�вали	рішення

Київради.

5.	Рішення	Київради	перед	їх	підписанням

Київсь�им	місь�им	�оловою	віз�ються:

1)	заст�пни�ом	місь�о�о	�олови –	се�ретарем

Київради;

2)	начальни�ом	�правління	правово�о	забез-

печення	діяльності	Київради;

3)	начальни�ом	�правління	ор�анізаційно�о	та

до��ментально�о	забезпечення	діяльності	Ки-

ївради.

Додат�и	(я�що	вони	є)	до	рішення	Київради

на	зворотном�	боці	�ожно�о	ар��ша	додат�а

віз�ють	відповідальні	працівни�и	се�ретаріат�

Київради.

Додат�и	(я�що	вони	є)	до	рішень	Київради

про	бюджет	міста	Києва	та	про	Про�рам�	е�о-

номічно�о	і	соціально�о	розвит��	міста	Києва

на	зворотном�	боці	�ожно�о	ар��ша	додат�а

та�ож	віз�ють	відповідальні	працівни�и	ви�о-

навчо�о	ор�ан�	Київради	(Київсь�ої	місь�ої	дер-

жавної	адміністрації).

6.	Після	підписання	рішення	Київради	Київ-

сь�им	місь�им	�оловою	�правління	ор�аніза-

ційно�о	та	до��ментально�о	забезпечення	ді-

яльності	Київради	присвоює	йом�	номер.

Стаття�43.�Прото�ол�і�стено�рама�пленар-

но�о�засідання�Київради

1.	Прото�ол	і	стено�рама	пленарно�о	засі-

дання	Київради	є	офіційними	до��ментами,	що

підтвердж�ють	процес	об�оворення	і	прийнят-

тя	рішення	Київрадою.

Деп�тат	Київради	має	право	ознайомлюва-

тись	з	те�стами	вист�пів	�	стено�рамах	чи	про-

то�олах	засідань	Київради	та	її	ор�анів	до	мо-

мент�	їх	оп�блі��вання	шляхом	подання	пись-

мово�о	звернення	до	се�ретаріат�	Київради.

Управління	ор�анізаційно�о	та	до��ментально-

�о	забезпечення	діяльності	Київради	зобов’я-

зане	не	пізніше	наст�пно�о	дня	після	отриман-

ня	звернення	надати	деп�тат�	Київради	запи-

т�ван�	ним	інформацію.

2.	Засідання	Київради	прото�олюються	�прав-

лінням	ор�анізаційно�о	та	до��ментально�о	за-

безпечення	діяльності	Київради.	У	прото�олі

фі�с�ються:

1)	дата,	час	проведення	пленарно�о	засідан-

ня	Київради,	тривалість	перерви;

2)	прізвище	та	ініціали	�олов�ючо�о	на	пле-

нарном�	засіданні	Київради,	йо�о	посада;

3)	прізвища	та	ініціали	відс�тніх	деп�татів

Київради	(я�	додато�	до	прото�ол�);

4)	прізвища	та	ініціали	запрошених	та	при-

с�тніх	на	пленарном�	засіданні	Київради	осіб	(я�

додато�	до	прото�ол�);

5)	о�ремо	�ожне	питання,	що	роз�лядалось

на	пленарном�	засіданні	Київради,	із	зазна-

ченням	прізвища	та	ініціалів	доповідача,	спів-

доповідача,	осіб,	я�і	брали	�часть	в	об�ово-

ренні,	а	та�ож	рез�льтатів	�олос�вання	по	ньо-

м�;

6)	заяви,	щодо	я�их	прозв�чали	вимо�и	про

занесення	їх	до	прото�ол�	(я�	додат�и	до	про-

то�ол�);

7)	заходи	вплив�	та	прізвища	осіб,	до	я�их	во-

ни	б�ли	вжиті;

8)	запити	та	запитання	деп�татів	Київради

та	відповіді	на	них	(я�	додат�и	до	прото�ол�);

9)	повідомлення	(я�	додат�и	до	прото�ол�);

10)	рез�льтати	поіменно�о	�олос�вання	з

�ожно�о	питання,	що	роз�лядалось	на	пленар-

ном�	засіданні	(я�	додат�и	до	прото�ол�);

11)	прото�ольні	дор�чення	(я�	додат�и	до

прото�ол�).

3.	Пленарні	засідання	Київради	стено�ра-

ф�ються.	Ведення	стено�рами	та	її	розшиф-

ров��	здійснює	�правління	ор�анізаційно�о	та

до��ментально�о	забезпечення	діяльності	Ки-

ївради.	Стено�рама	повинна	повністю	і	точно

відображати	хід	об�оворень	�ожно�о	питання	на

пленарном�	засіданні,	містити	інформацію	про

день,	місце	і	час	проведення	пленарно�о	засі-

дання,	порядо�	денний	та	прізвище	�олов�-

ючо�о	на	пленарном�	засіданні.

4.	Після	пленарно�о	засідання	Київради	�прав-

ління	ор�анізаційно�о	та	до��ментально�о	за-

безпечення	діяльності	Київради	протя�ом	се-

ми	днів	�от�є	прото�ол	та	стено�рам�	пленар-

но�о	засідання	Київради,	я�і	підпис�є	�олов�-

ючий	на	пленарном�	засіданні	Київради.

5.	А�діозапис	пленарно�о	засідання	Київра-

ди	збері�ається	в	�правлінні	ор�анізаційно�о

та	до��ментально�о	забезпечення	діяльності

Київради	на	стро�	повноважень	Київради	та

протя�ом	одно�о	ро��	після	за�інчення	повно-

важень	Київради	відповідно�о	с�ли�ання,	а	та-

�ож	надається	на	письмове	звернення	деп�-

тата	Київради	�	триденний	стро�.

6.	Кожен	ар��ш	стено�рами	підпис�є	із	зазна-

ченням	прізвища	і	дати	особа,	я�а	відповідає

за	її	оформлення.

7.	Прото�ол	та	стено�рама	пленарно�о	за-

сідання	Київради	розміщ�ються	�правлінням

ор�анізаційно�о	та	до��ментально�о	забезпе-

чення	діяльності	Київради	на	офіційном�	веб-

сайті	Київради	протя�ом	семи	днів	з	дня	пле-

нарно�о	засідання	Київради,	а	та�ож	надають-

ся	на	запит	відповідно	до	За�он�	У�раїни	«Про

дост�п	до	п�блічної	інформації».

8.	Управління	ор�анізаційно�о	та	до��мен-

тально�о	забезпечення	діяльності	Київради	ве-

де	справ�	�ожно�о	пленарно�о	засідання,	я�а

в�лючає:

1)	прото�ол	пленарно�о	засідання	Київради;

2)	стено�рам�	пленарно�о	засідання	Київра-

ди;

3)	рез�льтати	поіменних	�олос�вань;

4)	�опії	прое�тів	до��ментів	з	додат�ами,	я�і

роз�лядалися	на	пленарном�	засіданні	Київра-

ди;

5)	інші	матеріали,	я�і	поширено	�правлінням

ор�анізаційно�о	та	до��ментально�о	забезпе-

чення	діяльності	Київради	серед	деп�татів	�

зв’яз��	з	роз�лядом	питань	на	цьом�	засідан-

ні;

6)	заяви,	запити,	звернення;

7)	прото�ольні	дор�чення.

9.	Ори�інали	рішень	Київради,	прото�оли

пленарних	засідань	та	стено�рами	пленарних

засідань	Київради,	дані	про	рез�льтати	поімен-

но�о	�олос�вання	та	поіменн�	реєстрацію	де-

п�татів	Київради,	прото�оли	засідань	Президії

Київради	та	інші	архівні	до��менти,	що	на�о-

пичилися	за	час	діяльності	Київради,	збері�аю-

ться	в	�правлінні	ор�анізаційно�о	та	до��мен-

тально�о	забезпечення	діяльності	Київради.

Стаття�44.�Набрання�чинності�рішення-

ми�Київради

1.	Рішення	Київради	�	п’ятиденний	стро�	з

момент�	йо�о	прийняття	може	б�ти	з�пинене

Київсь�им	місь�им	�оловою	і	внесене	на	по-

вторний	роз�ляд	Київради	з	обґр�нт�ванням

за�важень.	Відповідне	повідомлення	про	з�-

пинення	рішення	Київсь�им	місь�им	�оловою

розміщ�ється	на	офіційном�	веб-сайті	Київра-

ди	(www.kmr.gov.ua)	не	пізніше	наст�пно�о	дня

після	з�пинення	рішення.

Київрада	зобов’язана	на	наст�пном�	пленар-

ном�	засіданні,	але	не	пізніше	ніж	через	чо-

тирнадцять	днів	після	повідомлення	про	з�пи-

нення	рішення	Київсь�им	місь�им	�оловою,	по-

вторно	роз�лян�ти	рішення.	Я�що	Київрада	від-

хилила	за�важення	Київсь�о�о	місь�о�о	�оло-

ви	і	підтвердила	попереднє	рішення	двома	тре-

тинами	�олосів	деп�татів	Київради	від	за�аль-

но�о	с�лад�	Київради,	воно	набирає	чинності.

2.	Я�що	рішення	Київради	�	п’ятиденний

стро�	з	момент�	йо�о	прийняття	не	з�пинене

Київсь�им	місь�им	�оловою,	рішення	протя�ом

двадцяти	днів	з	момент�	йо�о	прийняття	Київ-

радою	підпис�ється	Київсь�им	місь�им	�оло-

вою	та	оприлюднюється	не	пізніше	тридцяти

днів	з	момент�	йо�о	прийняття	на	офіційном�

веб-сайті	Київради	(www.kmr.gov.ua).

3.	Рішення	Київради,	що	мають	індивід�аль-

н�	дію,	набирають	чинності	з	момент�	їх	прий-

няття,	�рім	випад�ів,	передбачених	частиною

першою	цієї	статті	44	Ре�ламент�.	Рішення	Ки-

ївради	нормативно-правово�о	хара�тер�	під-

ля�ають	офіційном�	оприлюдненню	шляхом

оп�блі��вання	�	�азеті	Київради	«Хрещати�»	не

пізніше	тридцяти	днів	з	момент�	їх	прийняття

та	набирають	чинності	з	дня	їх	офіційно�о	опри-

люднення,	я�що	Київрадою	не	встановлено

більш	пізній	стро�	введення	цих	рішень	�	дію.

4.	Контроль	за	офіційним	оприлюдненням

рішень	Київради	по�ладається	на	заст�пни�а

місь�о�о	�олови –	се�ретаря	Київради.

5.	За	письмовим	зверненням	до	Київсь�о�о

місь�о�о	�олови	або	заст�пни�а	місь�о�о	�о-

лови –	се�ретаря	Київради	деп�тат	Київради	�

п’ятиденний	стро�	має	право	отримати	заві-

рен�	печат�ою	се�ретаріат�	Київради	�опію

оформлено�о	та	підписано�о	з�ідно	з	цим	Ре�-
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ламентом	ори�інал�	рішення	Київради	в	�прав-

лінні	ор�анізаційно�о	та	до��ментально�о	за-

безпечення	діяльності	Київради.

Копія	рішення	Київради	надається	на	запит

відповідно	до	За�он�	У�раїни	«Про	дост�п	до	п�б-

лічної	інформації».

Стаття�45.�Роз�ляд�та�прийняття�рішень

Київради�про�бюджет�міста�Києва�та�про

Про�рам	�е�ономічно�о�і�соціально�о�роз-

вит�	�міста�Києва,�звіт	�про�ви�онання�бю-

джет	�та�звіт	�про�ви�онання�Про�рами

е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит�	

1.	Порядо�	роз�ляд�	та	прийняття	рішень	Ки-

ївради	про	бюджет	міста	Києва	та	про	Про�ра-

м�	е�ономічно�о	і	соціально�о	розвит��	міста

Києва,	звіт�	про	їх	ви�онання	ре�ламент�ється

Констит�цією	У�раїни,	Бюджетним	�оде�сом

У�раїни,	за�онами	У�раїни	«Про	столицю	У�ра-

їни –	місто-�ерой	Київ»,	«Про	місцеве	само-

вряд�вання	в	У�раїні»,	про	Державний	бюджет

У�раїни	на	відповідний	рі�,	іншими	за�онами,

я�і	ре�ламент�ють	бюджетні	правовідносини,	та

цим	Ре�ламентом.

2.	Ор�анізація	роз�ляд�	прое�т�	бюджет�	та

прое�т�	Про�рами	е�ономічно�о	і	соціально�о

розвит��	міста	Києва	по�ладається	на	постій-

н�	�омісію	Київради,	до	ф�н�ціональної	спря-

мованості	я�ої	належать	питання	бюджет�	та

соціально-е�ономічно�о	розвит��.

3.	Київрада	може	дати	дор�чення	ви�онавчо-

м�	ор�ан�	Київради	(Київсь�ій	місь�ій	держав-

ній	адміністрації)	під�от�вати	прое�т	рішення

про	основні	пріоритети	бюджет�	міста	Києва

на	наст�пний	рі�.	У	разі	надання	та�о�о	дор�-

чення	відповідний	прое�т	рішення	подається

не	пізніше	першо�о	жовтня	ро��,	що	перед�є

плановом�.

4.	У	десятиденний	стро�	після	представлен-

ня	прое�т�	рішення	про	основні	пріоритети	бю-

джет�	міста	Києва	на	наст�пний	рі�	деп�тати	Ки-

ївради	подають	свої	пропозиції	до	цьо�о	про-

е�т�	рішення	до	постійної	�омісії,	до	ф�н�ціо-

нальної	спрямованості	я�ої	належать	питання

бюджет�	та	соціально-е�ономічно�о	розвит��,

я�а	�за�альнює	їх	та	направляє	до	ви�онавчо-

�о	ор�ан�	Київради	(Київсь�ої	місь�ої	держав-

ної	адміністрації).

5.	При	розробці	прое�тів	рішень	про	бюджет

міста	Києва	на	наст�пний	рі�	та	Про�рам�	е�о-

номічно�о	і	соціально�о	розвит��	міста	Києва

на	наст�пний	рі�	ви�онавчий	ор�ан	Київради

(Київсь�а	місь�а	державна	адміністрація)	вра-

хов�є	рішення	Київради	про	основні	пріорите-

ти	бюджет�	міста	Києва	на	наст�пний	рі�	�	ра-

зі	йо�о	прийняття.

6.	Прое�ти	рішень	про	бюджет	міста	Києва

та	про	Про�рам�	е�ономічно�о	і	соціально�о

розвит��	міста	Києва	�от�ються	та	виносять-

ся	на	роз�ляд	Київради	ви�онавчим	ор�аном

Київради	(Київсь�ою	місь�ою	державною	ад-

міністрацією).

7.	Після	подання	ви�онавчим	ор�аном	Київ-

ради	(Київсь�ою	місь�ою	державною	адмініс-

трацією)	прое�т�	рішення	Київради	про	бю-

джет	міста	Києва	на	наст�пний	бюджетний	рі�

та	прое�т�	рішення	про	Про�рам�	е�ономічно-

�о	і	соціально�о	розвит��	міста	Києва	пред-

ставни�	с�б’є�та	подання	прое�тів	рішень	пред-

ставляє	їх	на	пленарном�	засіданні	Київради.

Голова	постійної	�омісії	Київради,	до	ф�н�ціо-

нальної	спрямованості	я�ої	належать	питання

бюджет�	та	соціально-е�ономічно�о	розвит��,

доповідає	про	відповідність	поданих	прое�тів

рішень	вимо�ам	за�онодавства	та	висново�

профільної	постійної	�омісії	щодо	цих	прое�-

тів	рішень.

8.	Представни�	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київра-

ди	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

відповідає	на	запитання	деп�татів,	після	чо�о

проводиться	об�оворення	поданих	прое�тів.

9.	Прое�ти	рішень	Київради	про	бюджет	міс-

та	Києва	та	про	Про�рам�	е�ономічно�о	і	соці-

ально�о	розвит��	міста	Києва	приймаються	до

роз�ляд�.

10.	Після	прийняття	Київрадою	до	роз�ляд�

цих	прое�тів	рішень	вони	роз�лядаються	де-

п�татами,	постійними	�омісіями	Київради,	де-

п�татсь�ими	фра�ціями	і	�ромадсь�істю.	Де-

п�тати	Київради,	постійні	�омісії	Київради,	де-

п�татсь�і	фра�ції	та	члени	територіальної	�ро-

мади	міста	Києва	форм�ють	свої	пропозиції	до

прое�тів	рішень	про	бюджет	міста	Києва	та	про

Про�рам�	е�ономічно�о	і	соціально�о	розвит-

��	міста	Києва,	в	том�	числі	в	частині	витрат

на	фінанс�вання	про�рам	та	сфер	місь�о�о	�ос-

подарства,	роз�ляд	я�их	віднесено	до	їх	�ом-

петенції,	та	передають	їх	протя�ом	десяти	днів

з	час�	прийняття	йо�о	до	роз�ляд�	до	постій-

ної	�омісії	Київради,	до	ф�н�ціональної	спря-

мованості	я�ої	належать	питання	бюджет�	та

соціально-е�ономічно�о	розвит��.	Пропозиції

подаються	�	паперовом�	та	еле�тронном�	ви-

�ляді.	Постійна	�омісія	Київради,	до	ф�н�ціо-

нальної	спрямованості	я�ої	належать	питання

бюджет�	та	соціально-е�ономічно�о	розвит��,

�за�альнює	та	передає	їх	на	опрацювання	

с�б’є�т�	подання.

11.	Пропозиції	про	збільшення	видат�ів	бю-

джет�	міста	Києва	мають	визначати	джерела

по�риття	та�их	видат�ів;	пропозиції	про	змен-

шення	доходів	бюджет�	міста	Києва	мають	ви-

значати	джерела	�омпенсації	втрат	доходів	бю-

джет�	міста	Києва	або	види	та	обся�и	видат-

�ів,	що	підля�ають	відповідном�	с�ороченню.

Жодна	з	та�их	пропозицій	не	повинна	призво-

дити	до	створення	дефіцит�	бюджет�	міста	Ки-

єва	та	зміни	обся��	міжбюджетних	трансфер-

тів.	Я�що	одна	із	зазначених	вимо�	не	ви�о-

н�ється,	відповідна	пропозиція	до	роз�ляд�	по-

стійною	�омісією	Київради,	до	ф�н�ціональної

спрямованості	я�ої	належать	питання	бюдже-

т�	та	соціально-е�ономічно�о	розвит��,	не	прий-

мається.

12.	Постійна	�омісія	Київради,	до	ф�н�ціо-

нальної	спрямованості	я�ої	належать	питання

бюджет�	та	соціально-е�ономічно�о	розвит��,

після	опрацювання	ви�онавчим	ор�аном	Київ-

ради	(Київсь�ою	місь�ою	державною	адмініс-

трацією)	наданих	пропозицій	протя�ом	деся-

ти	днів	проводить	спільні	засідання	з	постій-

ними	�омісіями	Київради,	деп�татсь�ими	фра�-

ціями,	на	я�их	роз�лядає	подані	в	�становле-

ном�	поряд��	пропозиції	до	прое�тів	рішень

про	бюджет	та	Про�рам�	е�ономічно�о	і	соці-

ально�о	розвит��	міста	Києва	і	приймає	по	них

відповідні	 виснов�и,	 я�і	 направляються	

с�б’є�т�	подання	цих	прое�тів	рішень.

13.	Доопрацьований	прое�т	рішення	Київра-

ди	про	бюджет	міста	Києва	повинен	містити

те�стові	статті	та	по�азни�и,	�точнені	відповід-

но	до	виснов�ів	постійної	�омісії	Київради,	до

ф�н�ціональної	спрямованості	я�ої	належать

питання	бюджет�	та	соціально-е�ономічно�о

розвит��,	а	саме:

1)	за�альн�	с�м�	доходів	і	видат�ів	бюджет�

міста	Києва	(з	розподілом	на	за�альний	та	спе-

ціальний	фонди),	в�лючаючи	міжбюджетні	транс-

ферти,	а	та�ож	розподіл	видат�ів	на	поточні	і

�апітальні;

2)	�раничний	обся�	річно�о	дефіцит�	(про-

фіцит�)	бюджет�	міста	Києва	в	наст�пном�	бю-

джетном�	періоді	і	бор��	бюджет�	міста	Києва

на	�інець	наст�пно�о	бюджетно�о	період�;	пов-

новаження	щодо	надання	�арантій	бюджет�

міста	Києва;

3)	бюджетні	призначення	�оловним	розпо-

рядни�ам	�оштів	бюджет�	міста	Києва	за	бю-

джетною	�ласифі�ацією;

4)	доходи	бюджет�	міста	Києва	за	бюджет-

ною	�ласифі�ацією;

5)	бюджетні	призначення	міжбюджетних

трансфертів	бюджет�	міста	Києва;

6)	додат�ові	положення,	що	ре�ламент�ють

процес	ви�онання	бюджет�	міста	Києва.

14.	Доопрацьовані	прое�ти	рішень	Київради

про	бюджет	міста	Києва	та	про	Про�рам�	е�о-

номічно�о	і	соціально�о	розвит��	міста	Києва

виносяться	на	пленарне	засідання	Київради,

де	засл�хов�ється	доповідь	�олови	постійної

�омісії	Київради,	до	ф�н�ціональної	спрямова-

ності	я�ої	належать	питання	бюджет�	та	соці-

ально-е�ономічно�о	розвит��,	а	та�ож	допові-

ді	�повноважено�о	представни�а	ви�онавчо�о

ор�ан�	Київради	(Київсь�ої	місь�ої	державної

адміністрації).	Після	об�оворення	доповідей

приймаються	рішення	щодо	взяття	відповід-

них	прое�тів	рішень	Київрадою	за	основ�.	Із

спірних	питань	та	питань,	я�і	не	враховані	при

доопрацюванні	зазначених	прое�тів	рішень,

але	містяться	�	пропозиціях	деп�татів,	постій-

них	�омісій	Київради	та	деп�татсь�их	фра�цій,

і	на	я�их	вони	наполя�ають,	відб�вається	о�ре-

ме	�олос�вання,	при	цьом�	засл�хов�ються

д�м�и	�олови	постійної	�омісії	Київради,	до

ф�н�ціональної	спрямованості	я�ої	належать

питання	бюджет�	та	соціально-е�ономічно�о

розвит��,	деп�татів	Київради	та	представни�ів

с�б’є�та	подання	прое�тів	рішень.	Після	цьо�о

подані	прое�ти	рішень	мож�ть	б�ти	прийняті	в

цілом�.

15.	Бюджет	міста	Києва	затвердж�ється	рі-

шенням	Київради	�	стро�и,	передбачені	стат-

тею	77	Бюджетно�о	�оде�с�	У�раїни.

16.	В	о�ремих	випад�ах	за	рішенням	Київ-

ради	процед�ра	прийняття	бюджет�	міста	Ки-

єва	та	Про�рами	е�ономічно�о	і	соціально�о

розвит��	міста	Києва	може	б�ти	змінена,	але

в	межах,	визначених	за�онодавством.

17.	Я�що	до	почат��	ново�о	бюджетно�о	пе-

ріод�	не	прийнято	рішення	про	бюджет	міста

Києва,	ви�онавчий	ор�ан	Київради	(Київсь�а

місь�а	державна	адміністрація)	та	районні	в

місті	Києві	державні	адміністрації	мають	пра-

во	здійснювати	видат�и	з	бюджет�	міста	Ки-

єва	з�ідно	з	вимо�ами	Бюджетно�о	�оде�с�

У�раїни.

18.	Прое�ти	рішень	щодо	внесення	змін	до

бюджет�	міста	Києва	та	Про�рами	е�ономіч-

но�о	і	соціально�о	розвит��	міста	Києва	�от�ю-

ться	та	подаються	до	Київради	�	відповідності

до	статті	29	цьо�о	Ре�ламент�.

19.	Річні	звіти	про	ви�онання	бюджет�	міста

Києва	та	Про�рами	е�ономічно�о	і	соціально-

�о	розвит��	міста	Києва	подаються	ви�онав-

чим	ор�аном	Київради	(Київсь�ою	місь�ою	дер-

жавною	адміністрацією)	�	двомісячний	стро�

після	завершення	відповідно�о	бюджетно�о	пе-

ріод�.	До	звітів	додаються	аналітичні	матері-

али	�	ви�ляді	порівняльних	таблиць.	Форми	по-

рівняльних	таблиць	затвердж�ються	постійною

�омісією,	до	ф�н�ціональної	спрямованості	я�ої

належать	питання	бюджет�	та	соціально-е�о-

номічно�о	розвит��.

20.	Перевір�а	річних	звітів	здійснюється	по-

стійною	�омісією	Київради,	до	ф�н�ціональної

спрямованості	я�ої	належать	питання	бюдже-

т�	та	соціально-е�ономічно�о	розвит��,	�	ви-

значеній	нею	формі	(проведення	а�диторсь�их

перевіро�,	звернення	до	�онтрольно-ревізій-

но�о	�правління	про	проведення	перевіро�	то-

що),	після	чо�о	Київрада	на	пленарном�	засі-

данні	затвердж�є	звіт	про	ви�онання	бюджет�

міста	Києва	та	звіт	про	ви�онання	Про�рами

е�ономічно�о	і	соціально�о	розвит��	міста	Ки-

єва	або	приймає	інше	рішення	з	цьо�о	приво-

д�.	Звіт	про	ви�онання	бюджет�	міста	Києва

та	звіт	про	ви�онання	Про�рами	е�ономічно�о

і	соціально�о	розвит��	міста	Києва	п�блі��ю-

ться	 на	 офіційном�	 веб-сайті	 Київради	

(www.kmr.gov.ua).

21.	Інформація	про	хід	ви�онання	бюджет�

міста	Києва	за	�вартал,	півріччя	та	дев’ять	мі-

сяців	подається	до	Київради	ви�онавчим	ор-

�аном	Київради	(Київсь�ою	місь�ою	держав-

ною	адміністрацією)	протя�ом	соро�а	п’яти

днів	після	за�інчення	звітно�о	період�.	Отри-

мана	інформація	роз�лядається	на	засіданні

постійної	�омісії,	до	ф�н�ціональної	спрямова-

ності	я�ої	належать	питання	бюджет�	та	соці-

ально-е�ономічно�о	розвит��,	надається	всім

деп�татам	для	ознайомлення	та	п�блі��ється

на	 офіційном�	 веб-сайті	 Київради	

(www.kmr.gov.ua).

Стаття�46.�Роз�ляд�і�прийняття�Київра-

дою�ре�	ляторних�а�тів

1.	Порядо�	роз�ляд�	і	прийняття	Київрадою

ре��ляторних	а�тів	ре�ламент�ється	За�оном

У�раїни	«Про	засади	державної	ре��ляторної

політи�и	�	сфері	�осподарсь�ої	діяльності»	та

цим	Ре�ламентом.	Роз�ляд	і	прийняття	ре��-

ляторних	а�тів,	о�ремі	положення	я�их	спря-

мовані	на	правове	ре��лювання	�осподарсь�их

відносин,	а	та�ож	адміністративних	відносин

між	Київрадою,	ви�онавчим	ор�аном	Київради

(Київсь�ою	місь�ою	державною	адміністрацією)

та	с�б’є�тами	�осподарювання	відб�вається	з

особливостями,	передбаченими	цією	статтею

46	Ре�ламент�.

2.	Київрада	�от�є	та	затвердж�є	план	діяль-

ності	з	під�отов�и	прое�тів	ре��ляторних	а�тів

на	наст�пний	�алендарний	рі�	не	пізніше	15

�р�дня	поточно�о	ро��,	я�що	інше	не	встанов-

лено	за�оном.

3.	Затверджений	план	діяльності	Київради	з

під�отов�и	прое�тів	ре��ляторних	а�тів,	а	та-

�ож	зміни	до	ньо�о	оприлюднюються	в	�азеті

Київради	«Хрещати�»	та	на	офіційном�	веб-

сайті	Київради	(www.kmr.gov.ua)	не	пізніше	я�

�	десятиденний	стро�	після	їх	затвердження.

4.	Стосовно	�ожно�о	прое�т�	ре��ляторно-

�о	а�та	йо�о	розробни�ом	�от�ється	аналіз	ре-

��ляторно�о	вплив�.

5.	С�б’є�т	подання	прое�т�	ре��ляторно�о

а�та	�	формі	прое�т�	рішення	Київради	перед

поданням	йо�о	на	роз�ляд	Київради,	�	визна-

чені	За�оном	У�раїни	«Про	засади	державної	ре-

��ляторної	політи�и	�	сфері	�осподарсь�ої	ді-

яльності»	стро�и	(не	менше	ніж	один	місяць	та

більше	ніж	три	місяці	з	дня	оприлюднення	про-

е�т�	ре��ляторно�о	а�та	та	відповідно�о	ана-

ліз�	ре��ляторно�о	вплив�)	оприлюднює	на	офі-

ційном�	веб-сайті	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київра-

ди	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

(www.kievcity.gov.ua)	та/або	на	офіційном�	веб-

сайті	Київради	(www.kmr.gov.ua)	та/або	в	�а-

зеті	Київради	«Хрещати�»	відповідний	прое�т	рі-

шення,	пояснювальн�	запис��	до	ньо�о,	ана-

ліз	ре��ляторно�о	вплив�	та	повідомлення	про

оприлюднення	з	метою	одержання	за�важень

і	пропозицій.

Усі	за�важення	і	пропозиції	щодо	прое�т�

ре��ляторно�о	а�та	та	відповідно�о	аналіз�	ре-

��ляторно�о	вплив�,	одержані	протя�ом	вста-

новлено�о	стро��,	підля�ають	обов’яз�овом�

роз�ляд�	розробни�ом	цьо�о	прое�т�.	За	рез�ль-

татами	цьо�о	роз�ляд�	розробни�	прое�т�	ре-

��ляторно�о	а�та	повністю	чи	част�ово	врахо-

в�є	одержані	за�важення	і	пропозиції	або	мо-

тивовано	відхиляє	їх.

6.	Кожен	прое�т	ре��ляторно�о	а�та,	внесе-

ний	на	роз�ляд	Київради,	направляється	по-

стійній	�омісії	Київради,	до	ф�н�ціональної	спря-

мованості	я�ої	належить	питання	ре��ляторної

політи�и	�	сфері	�осподарсь�ої	діяльності	(да-

лі –	відповідальна	постійна	�омісія)	для	надан-

ня	виснов��	про	відповідність	прое�т�	ре��ля-

торно�о	а�та	вимо�ам	статей	4	та	8	За�он�

У�раїни	«Про	засади	державної	ре��ляторної

політи�и	�	сфері	�осподарсь�ої	діяльності»,	зо�-

рема	принципам	державної	ре��ляторної	по-

літи�и	і	вимо�ам	щодо	під�отов�и	аналіз�	ре-

��ляторно�о	вплив�.

7.	Відповідальна	постійна	�омісія	протя�ом	чо-

тирнадцяти	днів	з	момент�	отримання	прое�-

т�	рішення	забезпеч�є	під�отов��	е�спертно�о

виснов��	щодо	ре��ляторно�о	вплив�	внесе-

но�о	прое�т�	ре��ляторно�о	а�та,	я�ий	разом

з	прое�том	рішення	та	підписаним	аналізом

ре��ляторно�о	вплив�	подається	до	централь-

но�о	ор�ан�	ви�онавчої	влади,	що	реаліз�є	дер-

жавн�	ре��ляторн�	політи��	(далі –	�повнова-

жений	ор�ан)	для	під�отов�и	�	встановленом�

Кабінетом	Міністрів	У�раїни	поряд��	пропози-

цій	щодо	�дос�оналення	прое�т�	відповідно	до

принципів	державної	ре��ляторної	політи�и.

8.	У	разі	внесення	на	роз�ляд	Київради	про-

е�т�	ре��ляторно�о	а�та	без	аналіз�	ре��ля-

торно�о	вплив�	відповідальна	постійна	�омісія

приймає	рішення	про	направлення	прое�т�	ре-

��ляторно�о	а�та	на	доопрацювання	с�б’є�т�

йо�о	подання.

За	мотивованим	поданням	деп�тата	Київ-

ради	чи	постійної	�омісії	Київради	відпові-

дальна	постійна	�омісія	може	прийняти	рі-

шення	про	забезпечення	під�отов�и	в	поряд-

��,	встановленом�	частиною	сьомою	цієї	стат-

ті	46	Ре�ламент�,	е�спертно�о	виснов��	що-

до	ре��ляторно�о	вплив�	прое�т�	ре��лятор-

но�о	а�та,	внесено�о	цим	деп�татом	Київра-

ди	чи	постійною	�омісією	Київради.	У	та�о-

м�	разі	аналіз	ре��ляторно�о	вплив�	не	�о-

т�ється,	а	е�спертний	висново�	щодо	ре��-

ляторно�о	вплив�	�от�ється	відповідно	до	ви-

мо�	статті	8	За�он�	У�раїни	«Про	засади	дер-

жавної	ре��ляторної	політи�и	�	сфері	�оспо-

дарсь�ої	діяльності».

9.	На	підставі	аналіз�	ре��ляторно�о	вплив�,

я�им	с�проводж�вався	прое�т	ре��ляторно�о	а�-

та	при	йо�о	внесенні	на	роз�ляд	Київради,	а

та�ож	е�спертно�о	виснов��	щодо	ре��лятор-

но�о	вплив�	цьо�о	прое�т�	та	пропозицій	�пов-

новажено�о	ор�ан�,	відповідальна	постійна	�о-

місія	�от�є	свої	виснов�и	про	відповідність	про-

е�т�	ре��ляторно�о	а�та	вимо�ам	статей	4	та
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8	За�он�	У�раїни	«Про	засади	державної	ре-

��ляторної	політи�и	�	сфері	�осподарсь�ої	ді-

яльності».

Виснов�и	відповідальної	постійної	�омісії	�о-

т�ються	на	підставі	аналіз�	ре��ляторно�о	впли-

в�,	я�им	прое�т	ре��ляторно�о	а�та	с�прово-

дж�вався	при	йо�о	внесенні,	лише	�	разі,	я�-

що	е�спертний	висново�	щодо	ре��ляторно�о

вплив�	не	б�в	наданий	відповідальній	постій-

ній	�омісії	протя�ом	стро��,	встановлено�о	для

йо�о	під�отов�и.	Це	правило	не	застосов�єть-

ся	�	випад�ах,	передбачених	абзацом	др��им

частини	восьмої	цієї	статті	46	Ре�ламент�.

10.	Виснов�и	відповідальної	постійної	�омі-

сії	та	пропозиції	�повноважено�о	ор�ан�	пе-

редаються	до	профільної	постійної	�омісії	Ки-

ївради,	за	винят�ом	випад�ів,	�оли	відпові-

дальна	постійна	�омісія	є	профільною	�омі-

сією.

11.	На	роз�ляд	пленарно�о	засідання	Київ-

ради	не	вносяться	прое�ти	ре��ляторних	а�тів,

я�і	не	пройшли	ре��ляторної	процед�ри,	ви-

значеної	За�оном	У�раїни	«Про	засади	дер-

жавної	ре��ляторної	політи�и	�	сфері	�оспо-

дарсь�ої	діяльності»,	не	б�ли	роз�лян�ті	від-

повідальною	постійною	�омісією	Київради.

12.	Надання	відповідальною	постійною	�омі-

сією	не�ативно�о	виснов��	про	відповідність

прое�т�	ре��ляторно�о	а�та	вимо�ам	статей	4

та	8	За�он�	У�раїни	«Про	засади	державної

ре��ляторної	політи�и	�	сфері	�осподарсь�ої

діяльності»	не	позбавляє	с�б’є�та	подання	про-

е�т�	ре��ляторно�о	а�та	можливості	винесен-

ня	прое�т�	на	роз�ляд	пленарно�о	засідання	Ки-

ївради	разом	з	доданим	до	ньо�о	відповідним

не�ативним	виснов�ом.

13.	При	представленні	на	пленарном�	засі-

данні	Київради	прое�т�	ре��ляторно�о	а�та	�о-

лова	відповідальної	постійної	�омісії	допові-

дає	висново�	цієї	постійної	�омісії	про	відпо-

відність	прое�т�	ре��ляторно�о	а�та	вимо�ам

статей	4	та	8	За�он�	У�раїни	«Про	засади	дер-

жавної	ре��ляторної	політи�и	�	сфері	�оспо-

дарсь�ої	діяльності»,	а	та�ож	пропозиції	�пов-

новажено�о	ор�ан�	разом	з	рішенням	постій-

ної	�омісії	щодо	їх	врах�вання.

14.	За�важення	і	пропозиції	щодо	оприлюд-

нено�о	прое�т�	ре��ляторно�о	а�та,	внесено-

�о	на	роз�ляд	Київради,	та	щодо	відповідно�о

аналіз�	ре��ляторно�о	вплив�	надаються	фі-

зичними	та	юридичними	особами	розробни-

�ові	цьо�о	прое�т�	рішення	та	профільній	по-

стійній	�омісії	Київради.

15.	Ре��ляторний	а�т	не	може	б�ти	прийня-

тий	Київрадою,	я�що	він	не	б�в	в�лючений	до

план�	діяльності	Київради	з	під�отов�и	прое�-

тів	ре��ляторних	а�тів	на	поточний	рі�,	відс�т-

ній	аналіз	ре��ляторно�о	вплив�	та	я�що	про-

е�т	ре��ляторно�о	а�та	не	б�в	оприлюднений.

У	разі	виявлення	б�дь-я�ої	з	цих	обставин	�

прийнятом�	рішенні	Київсь�ий	місь�ий	�оло-

ва	вживає	заходів	до	�с�нення	цих	пор�шень

відповідно	до	вимо�	За�он�	У�раїни	«Про	міс-

цеве	самовряд�вання	в	У�раїні».

16.	Ре��ляторний	а�т,	прийнятий	Київрадою,

офіційно	оприлюднюється	�	�азеті	Київради

«Хрещати�»	та	на	офіційном�	веб-сайті	Київ-

ради	(www.kmr.gov.ua)	не	пізніше	ніж	�	деся-

тиденний	стро�	після	йо�о	підписання	Київ-

сь�им	місь�им	�оловою.

17.	Ви�онання	заходів	щодо	відстеження	ре-

з�льтативності	ре��ляторних	а�тів,	прийнятих

Київрадою,	забезпеч�ється	ви�онавчим	ор�а-

ном	Київради	(Київсь�ою	місь�ою	державною

адміністрацією).	Звіт	про	відстеження	рез�ль-

тативності	ре��ляторно�о	а�та	оприлюднює-

ться	�	�азеті	Київради	«Хрещати�»	та	на	офі-

ційном�	веб-сайті	Київради	(www.kmr.gov.ua)

не	пізніше	ніж	�	десятиденний	стро�	з	дня	під-

писання	звіт�.

18.	Не	пізніше	наст�пно�о	робочо�о	дня	з

дня	оприлюднення	звіт�	про	відстеження	ре-

з�льтативності	ре��ляторно�о	а�та	звіт	пода-

ється	ви�онавчим	ор�аном	Київради	(Київ-

сь�ою	місь�ою	державною	адміністрацією)	до

профільної	постійної	�омісії	Київради.

19.	Рішення	про	необхідність	пере�ляд�	ре-

��ляторно�о	а�та	на	підставі	аналіз�	звіт�	про

відстеження	йо�о	рез�льтативності	приймає

відповідальна	постійна	�омісія	Київради	або

розробни�	прое�т�	ре��ляторно�о	а�та.

20.	Київрада	засл�хов�є	щорічний	звіт	Київ-

сь�о�о	місь�о�о	�олови	про	здійснення	дер-

жавної	ре��ляторної	політи�и	ви�онавчим	ор-

�аном	Київради	(Київсь�ою	місь�ою	держав-

ною	адміністрацією).	Відповідний	звіт	опри-

люднюється	шляхом	оп�блі��вання	�	�азеті	Ки-

ївради	«Хрещати�»	та	розміщення	на	офіційно-

м�	веб-сайті	Київради	(www.kmr.gov.ua).

Відповідальна	постійна	�омісія	Київради	�о-

т�є	і	попередньо	роз�лядає	питання	щодо	зві-

т�	Київсь�о�о	місь�о�о	�олови	про	здійснення

державної	ре��ляторної	політи�и	�	частині,	що

відноситься	до	її	�омпетенції.

Стаття�47.�Обрах	вання�стро�ів

1.	Визначені	в	цьом�	Ре�ламенті	стро�и	об-

рахов�ються	�	�алендарних	днях,	я�що	інше

не	передбачено	положеннями	цьо�о	Ре�ла-

мент�.

2.	У	разі,	я�що	останній	день	стро��	припа-

дає	на	вихідний,	свят�овий	або	неробочий

день,	останнім	днем	стро��	вважається	на-

ст�пний	після	ньо�о	робочий	день.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради 
щодо надання додаткових гарантій окремим категоріям 

громадян
Рішення Київської міської ради № 895/895 від 28 липня 2016 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра$
їні», з метою забезпечення подальшого соціального захисту окремих категорій малозахищених верств на$
селення міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

3.1.	Після	п�н�т�	5	доповнити	новими	п�н�-

тами	6,	7	та�о�о	зміст�:	«6.	Забезпечити	на-

дання	матеріальної	допомо�и	на	част�ов�	�ом-

пенсацію	членам	сімей	за�иблих	(померлих)

�иян,	я�і	брали	�часть	�	проведенні	антитеро-

ристичної	операції,	на	ви�отовлення	та	вста-

новлення	над�роб�ів	�	поряд��	з�ідно	з	додат-

�ом	6.

7.	Забезпечити	оздоровлення	дітей	�иян —

�часни�ів	антитерористичної	операції	ві�ом	до

7	ро�ів	�	с�проводі	матері,	бать�а	або	особи,

я�а	замінює	бать�ів,	�	поряд��	з�ідно	з	додат-

�ом	7.».

У	зв’яз��	з	цим	п�н�ти	6-8	вважати	відповід-

но	п�н�тами	8-10.

3.2.	Доповнити	рішення	додат�ами	6,	7	з�ід-

но	з	додат�ами	2,	3	до	цьо�о	рішення.

4.	Внести	до	Поряд��	надання	щомісячної

адресної	матеріальної	допомо�и	�иянам—	�час-

ни�ам	антитерористичної	операції,	членам	їх

сімей	та	членам	сімей	за�иблих	(померлих)	�и-

ян,	я�і	брали	�часть	в	проведенні	антитеро-

ристичної	операції,	для	по�риття	витрат	на

оплат�	ними	житлово-�ом�нальних	посл��,	за-

тверджено�о	рішенням	Київсь�ої	місь�ої	ради

від	09	жовтня	2014	ро��	№	271/271	(�	реда�ції

рішення	Київсь�ої	місь�ої	ради	від	08	жовтня

2015	ро��	№	112/2015)	зміни	з�ідно	з	додат�ом

4	до	цьо�о	рішення.

5.	Офіційно	оприлюднити	це	рішення	�	�азеті

Київсь�ої	місь�ої	ради	"Хрещати�".

6.	Контроль	за	ви�онанням	цьо�о	рішення

по�ласти	на	постійн�	�омісію	Київсь�ої	місь�ої

ради	з	питань	охорони	здоров’я	та	соціально�о

захист�.

Київський міський голова
В. Кличко

1.	Абзац	третій	підп�н�т�	5.4	п�н�т�	5	рішен-

ня	Київсь�ої	місь�ої	ради	від	03	березня	2016

ро��	№ 116/116	«Про	затвердження	місь�ої	ці-

льової	про�рами	«Т�рбота.	Наз�стріч	�иянам»

на	2016 —	2018	ро�и»	доповнити	словами	«до

01	січня	2017	ро��,	а	з	01	січня	2017	ро��	ви-

�лючно	за	«Карт�ою	�иянина».

2.	Затвердити	зміни	до	місь�ої	цільової	про-

�рами	«Т�рбота.	Наз�стріч	�иянам»	на	2016 —

2018	ро�и,	затвердженої	рішенням	Київсь�ої

місь�ої	ради	від	03	березня	2016	ро��	№ 116/116,

з�ідно	з	додат�ом	1	до	цьо�о	рішення.

3.	Внести	до	рішення	Київсь�ої	місь�ої	ради

від	09	жовтня	2014	ро��	№	271/271	«Про	на-

дання	додат�ових	піль�	та	�арантій	�часни�ам

антитерористичної	операції	та	членам	їх	сімей»

(�	реда�ції	рішення	Київсь�ої	місь�ої	ради	від

08	жовтня	2015	ро��	112/2015)	та�і	зміни:

Додато�	1

до	рішення	Київсь�ої	місь�ої	ради		від	28.07.2016	№	895/895

Зміни 
до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016 $ 2018 роки, 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 03 березня 2016 року № 116/116
1.	Позицію	9	розділ�	І	"Паспорт	місь�ої	цільової	про�рами	"Т�рбота.	Наз�стріч	�иянам"	на	2016	-	2018	ро�и"	ви�ласти	�	та�ій	реда�ції:

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: 2 991 698,4 тис. грн

9.1 коштів бюджету міста Києва 2 989 324,9 тис. грн

9.2 коштів інших джерел (фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття) 2373,5 тис. грн

2.	У	розділі	4	"Обґр�нт�вання	шляхів	і	засобів	розв'язання	проблеми,	обся�ів	та	джерел	фінанс�вання,	стро�ів	ви�онання	Про�рами"	таблицю	ви�ласти	�	та�ій	реда�ції:

Обсяг коштів, які пропонується залучити
на виконання Програми

Роки Усього витрат на виконання Програми

2016 2017 2018

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 1108831,5 909768,0 973098,9 2 991 698,4

Бюджет м. Києва 1108145,9 908950,6 972228,4 2 989 324,9

Кошти інших джерел 685,6 817,4 870,5 2373,5

3.	У	розділі	6	"Напрями	діяльності,	перелі�	завдань	і	заходів	та	рез�льтативні	по�азни�и	по	місь�ій	цільовій	про�рамі	"Т�рбота.	Наз�стріч	�иянам"	на	2016	-	2018	ро�и:

3.1.	П�н�ти	3,	5,	7	позиції	1	ви�ласти	�	та�ій	реда�ції:

3. Надавати щорічну матеріальну допомогу киянам +учасникам антитерористичної  операції,
членам сімей загиблих (померлих)  киян, які брали участь в проведенні  антитерористичної
операції, членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи
інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності; щомісячну адресну і
матеріальну допомогу малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян, які загинули
або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних  під
час участі у Революції Гідності, а також щомісячну адресну матеріальну допомогу киянам +
учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих)
киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, в тому числі членам сімей
загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, яким встановлено відповідний статус
згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту," для покриття
витрат на оплату ними житлово+комунальних послуг у розмірі 50% в межах середніх норм
споживання, передбачених чинним законодавством та членам сімей киян, які загинули або
померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час
участі у Революції Гідності, для покриття витрат на оплату ними житлово+комунальних послуг

2016 +2018    Департамент
соціальної
політики    

Бюджет м. Києва   79995,2    56100,0    61710,5    Показник витрат,
тис. грн 
Показники продукту

79995,2 56100,0 61710,5

Кількість
одержувачів:

1) матеріальна
допомога, тис. осіб

20,4 22,4 24,7

2) оплата житлово+
комунальних
послуг, сімей

3000 + .

Продовження
�
наст�пном�
номері
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Íåêîç Þë³ÿ ²ãîð³âíà, çàðåºñòðîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Á. Ãìèð³, 1/2, êâ. 294, òà Íåêîç Þð³é
Îëåêñàíäðîâè÷, çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ñ. Ñóãîêë³¿âêà Áîáðèíåöüêîãî ðàéîíó Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³,
âèêëèêàþòüñÿ â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷³â Äàðíèöüêèì ðàéîííèì ñóäîì ì. Êèºâà â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ÿêå
â³äáóäåòüñÿ 19 âåðåñíÿ 2016 ðîêó îá 11.00 ó öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Äóõíîâñüêîãî ²ãîðÿ Åäóàðäîâè÷à,
Á³ëî¿ ²ðèíè Ñòåïàí³âíè äî Íåêîç Þë³¿ ²ãîð³âíè, Íåêîç Þð³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à, òðåòÿ îñîáà Ñëóæáà ó ñïðàâàõ
ä³òåé Äàðíèöüêî¿ ÐÄÀ ó ì. Êèºâ³ ïðî ïîçáàâëåííÿ áàòüê³âñüêèõ ïðàâ òà âñòàíîâëåííÿ îï³êè.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì ñóää³ Ëåîíòþê Ë.Ê. â ïðèì³ùåíí³ Äàðíèöüêîãî ðàéîííîãî
ñóäó ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: 02099, ì. Êè¿â, âóë. Ñåâàñòîïîëüñüêà, 14, êàá. 4, çàë. 5.

Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷³â â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà çà ¿õ â³äñóòíîñò³ ç óðàõóâàííÿì
íàÿâíèõ ó ñïðàâ³ äîêàç³â â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ñóääÿ Ëåîíòþê Ë.Ê.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 31-À (êàá. 310)
âèêëèêàº íà 05.10.2016 ðîêó î 9.30 Äîìáðîâñüêó ²ëîíó Ìàëõàç³âíó, Äîìáðîâñüêó Àëëó Âîëîäèìèð³âíó
â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷³â ïî ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Ñêâîðöîâî¿ Îëüãè Ñåðã³¿âíè äî Äîìáðîâñüêî¿ Àëëè
Âîëîäèìèð³âíè, Äîìáðîâñüêî¿ ²ëîíè Ìàëõàç³âíè ïðî âèçíàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó íåä³éñíèì.

Â³äïîâ³äà÷³ âèêëèêàþòüñÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó ðàç³ ¿õ íåÿâêè ñïðàâà ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ â ¿õ
â³äñóòí³ñòü.

Ñóääÿ Ñàâèöüêèé Î.À.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî,
ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà: — Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 75,00 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³ Øêîëè ² -III ñòóïåí³â ¹ 62 Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà
íà âóë. Êíÿæèé Çàòîí, 17-Â, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî
ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³.
Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 3 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 1 385 780,00 ãðí.
Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü (ïîãîäèííà îðåíäà) ñòàíîâèòü 3 464,45 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ
³íôëÿö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
(Õàðê³âñüêå øîñå, 168-Ê). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,
íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá. 114
àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî,
ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 86,60 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³ Øêîëè ²-²²² ñòóïåí³â
¹ 309 Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà ïðîñï. Ãðèãîðåíêà, 21- Á ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî
çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó, òåðì³íîì
íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 3 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè —
1 653 400,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü (ïîãîäèííà îðåíäà) ñòàíîâèòü 4 133, 50 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ
íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå øîñå, 168-Ê).Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ
äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Êîøèöÿ, 11, êàá. 114
àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Âòðà÷åí³ ïîñâ³ä÷åííÿ ¹ 46 òà ïåðåïóñòêà ïîì³÷íèêà-êîíñóëüòàíòà äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè Âåðåìåºíêî Î.Ë. , âèäàí³ â³ä 08.12.2015 ðîêó íà ³ì'ÿ Â³êòîðîâà Âàñèëÿ
Ãðèãîðîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèìè.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà 1/3 ÷àñòèíè êâàðòèðè ¹ 44 ïî âóë. Ñîëîì'ÿíñüê³é,
39, âèäàíå â³ää³ëîì ïðèâàòèçàö³¿ Çàë³çíè÷íî¿ ðàéîííî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä
10.06.1996 ð. (Íàêàç ¹ 13322) íà ³ì'ÿ Êîç³êà Îëåãà Âîëîäèìèðîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñ-

òðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56).

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ 
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

До��ва�и�	ерівни	ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!
З�ідно�з�постановою�НКРЕКП�від�19.08.2016�№ 1442�“Про�встановлення�на�вересень�2016�ро���єдиних�роздрібних�тарифів�на

еле�тричн��енер�ію,�що�відп�с�аються�для��ожно�о��лас��споживачів, �рім�населення, населених�п�н�тів�та�зовнішньо�о�освітлення,

на�території�У�раїни”�єдині�роздрібні�тарифи�на�еле�тричн��енер�ію, що�відп�с�аються�для��ожно�о��лас��споживачів, �рім

населення, населених�п�н�тів�та�зовнішньо�о�освітлення, на�території�У�раїни���вересні�2016�ро	��становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле	тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я	і�вводяться�в�дію�з�1�вересня�2016�ро	�

І�	лас
напр��и
(27,5�	В�
і�вище)

Крім�
то�о,
ПДВ

з�
ПДВ

ІІ�	лас�
напр��и�
(до�27,5

	В)

Крім�
то�о,�
ПДВ

з
ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення,�населених�п�н�тів,�місь�о�о�еле�трично�о�транспор-
т��та��ом�нально-поб�тових�потреб�релі�ійних�ор�анізацій,��оп./�Вт·�од

143,14 28,63 171,77 179,78 35,96 215,74

Місь�ий�еле�тричний�транспорт, �ом�нально-поб�тові�потреби�релі�ійних
ор�анізацій,��оп./�Вт·�од�(Постанова�НКРЕКП�№220�від�26.02.2015)

107,50 21,50 129,00 107,50 21,50 129,00

Зовнішнє�освітлення�населених�п�н�тів, ��межах�визначених
зон�доби, �оп./�Вт·�од�(Постанова�НКРЕ�№1030�від
22.10.2004�(із�змінами�і�доповненнями)

У�межах�зон�доби* 85,88 17,18 103,06 107,87 21,57 129,44

Інші��одини�доби 143,14 28,63 171,77 179,78 35,96 215,74

Плата�за�перевищення�до�овірної�величини�пот�жності�—�в�дво	ратном��роз-
мірі�за�1��Вт�з�ідно�з�За�оном�У�раїни�“Про�внесення�змін�до�За�он��У�раїни
“Про�еле�троенер�ети��”�від�23.06.2005�№ 2706�та�Постановою�НКРЕ�№ 784�від
11.06.1999,��рн/�Вт�(із�змінами�та�доповненнями)

25,78 25,78

Для�тризонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час�,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�04.12.2015�№04-1/14438):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�6.00

з�6.00�до�8.00
з�10.00�до�18.00
з�22.00�до�23.00

з�8.00�до�10.00
з�18.00�до�22.00

Для�двозонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час�,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�25.11.2014�№ 06-1-1/13396):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

* Ìåæ³ çîí äîáè äëÿ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ó ÂÅÐÅÑÍ² 2016 ðîêó ç 20.00 äî 5.00.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10,
Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê:
202-61-96, 202-61-76.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñ-
òèêà

Ì³ñöå-
çíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ.ì

Îðåíä-
íà

ñòàâêà

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âè-
êîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà

1 êâ.ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü
îá'ºêòà
îðåíäè

Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà
ë³êàðíÿ ¹ 4 

(03110, Êè¿â, Ñîëîì'ÿíñü-
êà, 17, 275-81-88)

1 ïî-
âåðõ

Ñî-
ëîì'ÿí-
ñüêà 17,

ê. 6

380,0 3 %

Ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíèé çàêëàä, ä³-
ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³-
çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè

âèäàìè ñïîðòó

Ñòàíîì íà 26.08.2016

2 ðîêè 364 äí³ 41,94 15937,5 6375000

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ
Çàãàëüíà
ïëîùà,
êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì
ìåòà âèêîðèñòàííÿ 

ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâà-
íèé çàÿâíèêîì

Îðåí-
äíà

ñòàâêà

Îðåíäíà
ïëàòà çà

1 êâ. ì ó ãðí

Poçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ" (Ì. ÊÈ¯Â, ÂÓË. ×ÅËßÁ²ÍÑÜÊÀ, 9-Ã,ÒÅË. 517-74-11)

1 1 ïîâåðõ
âóë. Ïåòðà Âåðøèãîðè,

3-Á
9,90

²íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà 
(ðîçì³ùåííÿ îïîðíîãî ïóíêòó)

2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 31.05.2016

15 % 211,74 2096,25

2 ï³äâàë
ïðîñï. Ãåíåðàëà Âàòóò³-

íà, 26
14,40

²íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà 
(ðîçì³ùåííÿ îïîðíîãî ïóíêòó)

2 ðîêè 364 äí³ 15% 158,31 3071,25

3 1 ïîâåðõ
âóë. Ìèòðîïîëèòà Àíä-

ðåÿ Øåïòèöüêîãî, 3
12,70

²íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà 
(ðîçì³ùåííÿ îïîðíîãî ïóíêòó)

2 ðîêè 364 äí³ 15% 221,36 2811,25

4 1 ïîâåðõ âóë. Åíòóç³àñò³â, 5/1 32,30
²íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà 

(ðîçì³ùåííÿ îïîðíîãî ïóíêòó)
2 ðîêè 364 äí³ 15% 231,31 7471,21

Передплатні�ціни
на�місяць ......................................40��рн.�90�	оп.

на�3�місяці ................................122��рн.�70�	оп.

на�6�місяців................................245��рн.�40�	оп.

на�12�місяців ............................490��рн.�80�	оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ�(ВТ,�СР,�ПТ) 61308
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 49446

31 ñåðïíÿ 2016 ð.

¹92(4862)

16

Ì²ÑÒÎ

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ñóñï³ëüíèõ êîìó-
í³êàö³é ÊÌÄÀ ãîòóº íîâèé êîìó-
í³êàòèâíèé ïðîåêò — «Äí³ â³äêðè-
òèõ ïðåçåíòàö³é ãðîìàäñüêèõ ïðàê-
òèê». Çà ï³äòðèìêè ²À «Óêð³íôîðì»
íèçêà ïðåçåíòàö³é â³äáóäåòüñÿ âæå
ó âåðåñí³-æîâòí³ öüîãî ðîêó.

Çà ñëîâàìè äè-
ðåêòîðà Äåïàðòà-
ìåíòó ñóñï³ëüíèõ
êîìóí³êàö³é Ìàðè-
íè Õîíäè, êèÿíàì
ïðåäñòàâëÿòü ãðî-
ìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿,

ùî ìàþòü óñï³øíèé äîñâ³ä çàëó÷åí-

íÿ øèðîêîãî êîëà ó÷àñíèê³â äî ðå-
àë³çàö³¿ íàéð³çíîìàí³òí³øèõ ãðî-
ìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ. Çîêðåìà ñî-
ö³àëüíèõ ïðîåêò³â, âîëîíòåðñüêèõ
ðóõ³â, à òàêîæ òàêèõ íîâèõ ôîðì
ñóñï³ëüíî¿ àêòèâíîñò³, ÿê ³íòåð-
íåò-êîì’þí³ò³, á³çíåñ-ãðîìàä-
ñüê³ñòü,ôàõîâ³ îá’ºäíàííÿ òà íåôîð-
ìàëüí³ ñòðóêòóðè.

Îðãàí³çàòîðè ÃÎ ðîçïîâ³äàòè-
ìóòü ïðî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, äàäóòü
êîðèñí³ ïîðàäè «íîâà÷êàì» òà âíå-
ñóòü ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ äî ïðîåêòó
Ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè
«Ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ãðîìàäÿí-

ñüêîãî ñóñï³ëüñòâà íà 2017-2019
ðîêè». Äî ó÷àñò³ çàïðîøóþòü óñ³õ
îõî÷èõ. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî íàä³-
ñëàòè äî Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ
êîìóí³êàö³é íàñòóïíó ³íôîðìàö³þ:
íàçâó ÃÎ, òåìàòèêó ïðåçåíòàö³¿,
çì³ñò ïðåçåíòàö³¿ (â³äåîðîëèê àáî
òåêñòîâèé ôàéë) òà äàí³ êîíòàêò-
íî¿ îñîáè òà ñï³êåðà (ðåãëàìåíò îä-
í³º¿ ïðåçåíòàö³¿—äî 10-20 õâèëèí).

²íôîðìàö³ÿ ïðèéìàºòüñÿ çà
åëåêòðîííîþ àäðåñîþ:
guvp_kmda@ukr. net.

Êîíòàêòí³ òåëåôîíè: 278-29-98,
202-73-88 �

«Ìð³¿ ïðî Óêðà¿íó: äèòÿ÷èé ïîãëÿä»

ÇÀ ²Í²Ö²ÀÒÈÂÈ ìåøêàíö³â Îáîëîíñüêîãî ðàéî-
íó òà â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè â³ä 23.08.2016 ¹ 819 29 âåðåñíÿ
2016 ðîêó ç 18.00 äî 20.00 â ïðèì³ùåíí³ àêòîâî¿
çàëè ÇÍÇ ¹ 170 (âóë. Ï³âí³÷íà, 8) â³äáóäóòüñÿ ãðî-
ìàäñüê³ ñëóõàííÿ ç ïèòàíü áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿
òà áóä³âíèöòâà òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî öåí-

òðó íà ïåðåòèí³ ïðîñïåêòó Îáîëîíñüêîãî òà âóëè-
ö³ Ãåðî¿â Äí³ïðà.

Äî ó÷àñò³ â çàõîä³ çàïðîøåí³ êåð³âíèêè ì³ñòà òà
ðàéîíó, äåïóòàòè Êè¿âðàäè, ïðåäñòàâíèêè ÏÀÒ «Êè-
¿âìåòðîáóä», ÒÎÂ «Åë³êîí» (çàáóäîâíèê çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè), Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè Îáîëîíñüê³é ÐÄÀ,
ìåøêàíö³ ðàéîíó �

ÏÎÑÎËÜÑÒÂÎ Ðåñ-
ïóáë³êè Êîðåÿ â
Óêðà¿í³ ïðåçåíòóº
«Òèæäåíü äðóæáè
Êîðåÿ-Óêðà¿íà 2016».
Â éîãî ðàìêàõ 9 âå-
ðåñíÿ ç 11.00 äî 14.00
âñ³õ îõî÷èõ çàïðî-
øóþòü íà âèñòàâêó
êîðåéñüêî¿ íàö³î-
íàëüíî¿ êóõí³ «Ñìàê
Êîðå¿», ùî ïðîéäå
íà òðåòüîìó ïîâåð-
ñ³ ÊÍÓ ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Íà êèÿí òà ãîñòåé ñòîëèö³ ÷åêàº ïî-
êàçîâèé âèñòóï Òåê Âîí Äî à òàêîæ «Êåé-Ïîï»(K-Pop) øîó, âèñòóï
ìîëîä³æíîãî ïîï-ãóðòó, ÿêèé âèêîíàº ï³ñíþ ó ïîºäíàíí³ ç òàíöåì ó
ñó÷àñíîìó êîðåéñüêîìó ñòèë³ íà çðàçîê «Ãàíãíàì ñòàéë». Òàêîæ òóò
ðîçãîðíåòüñÿ ôîòîâèñòàâêà êðàùèõ òóðèñòè÷íèõ êðàºâèä³â Êîðå¿.
Óñ³ áàæàþ÷³ çìîæóòü íàñîëîäèòèñü ð³çíîìàí³òí³ñòþ òà êðàñîþ ïðè-
ðîäè, ïîáà÷èòè âðàæàþ÷³ ïåéçàæ³ ç óñ³õ êóòî÷ê³â êðà¿íè.

Ââå÷åð³, 9 âåðåñíÿ, î 19.00 â Íàö³îíàëüí³é ô³ëàðìîí³¿ Óêðà¿íè
â³äáóäåòüñÿ «Êîíöåðò äðóæáè Êîðåÿ — Óêðà¿íà». Ïåðåä ñëóõà÷à-
ìè âèñòóïàòèìóòü êîðåéñüê³ âèêîíàâö³ òà ìóçèêàíòè (Ñå Êüîí
Ð³ì — ñîïðàíî, Õî Þí ×àíã — òåíîð, Æàñì³í ×îé — ôëåéòà òà Ñàíã
Äæó Ë³ — â³îëîí÷åëü) ó ñóïðîâîä³ Íàö³îíàëüíîãî ñèìôîí³÷íîãî
îðêåñòðó Óêðà¿íè. Â ïðîãðàì³ — òâîðè Ïó÷÷³í³, Âåðä³, ×àéêîâñüêî-
ãî, à òàêîæ êîðåéñüêèõ êîìïîçèòîð³â. À ç 10 ïî 12 âåðåñíÿ â êóëü-
òóðíîìó öåíòð³ «Ê³íîòåàòð «Êè¿â» ïðîéäå Ôåñòèâàëü êîðåéñüêî-
ãî ê³íî. Â³í ïðåçåíòóº ãëÿäà÷àì ï’ÿòü êðàùèõ êàðòèí ð³çíèõ æàí-
ð³â ñó÷àñíîãî êîðåéñüêîãî ê³íåìàòîãðàôà, çíÿòèõ çà îñòàíí³ òðè
ðîêè. Âõ³ä â³ëüíèé �

Ïðîåêò «ßñêðàâà ñòîëèöÿ» íàáèðàº îáåðò³â
Ó Ì²ÑÒ² òðèâàº ïðîåêò «ßñêðàâà ñòîëèöÿ». Ìàëåíü-
ê³ êèÿíè ðàçîì ç õóäîæíèêàìè ïðîäîâæóþòü ðîç-
ìàëüîâóâàòè ñâî¿ ì³êðîðàéîíè. Öüîãî ðàçó òâîðèëè
øåäåâðè íà ôàñàä³ Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó ñîö³àëü-
íîãî îáñëóãîâóâàííÿ (íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã)
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó, ùî ðîçòàøîâàíèé íà âóëèö³
Âåðáèöüêîãî, 9. Äî ðîáîòè äîëó÷èëèñÿ íå ëèøå ä³ò-
êè, àëå é ïðàö³âíèêè Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó ðàçîì
ç äåïóòàòîì Êè¿âðàäè Þë³ºþ ßðìîëåíêî. «Ìè çàïî-
÷àòêóâàëè ïðîåêò ùå íàâåñí³ öüîãî ðîêó. Ñïî÷àòêó
â³í íàçèâàâñÿ «ßñêðàâå ïîäâ³ð’ÿ», îäíàê çãîäîì ïî-
÷àâ íàáèðàòè îáåðòè. Ìè âæå ðîçìàëþâàëè îá’ºêòè
á³ëüø ÿê çà 20 àäðåñàìè. Ïåðåäàºìî åñòàôåòó ³íøèì
ðàéîíàì íàøîãî ì³ñòà. ²äåÿ ïðîåêòó — â ïîêðàùåí-
í³ áëàãîóñòðîþ ñòîëèö³. Êîæåí, õòî õî÷å, ùîá éîãî
ïîäâ³ð’ÿ, ä³ì ðàäóâàëè îêî, ìàþòü ïîäàòè çàÿâêó íà
ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ íà êðàùèé áóäèíîê òà ïðèáóäèí-
êîâó òåðèòîð³þ. Êîì³ñ³ÿ âèçíà÷èòü ïåðåìîæö³â. À

äàë³ ä³òêè ðàçîì ç õóäîæíèêàìè ñòâîðÿòü øåäåâ-
ðè»,— ðîçïîâ³ëà Þë³ÿ ßðìîëåíêî �

25 ÑÅÐÏÍß Íàö³îíàëüíà á³áë³î-
òåêà Óêðà¿íè äëÿ þíèõ ÷èòà÷³â
çóñòð³÷àëà ãîñòåé ç óñ³º¿ Óêðà-
¿íè — ô³íàë³ñò³â Âñåóêðà¿íñüêî-
ãî êîíêóðñó «Ìð³¿ ïðî Óêðà¿íó:
äèòÿ÷èé ïîãëÿä», ùî ñòàðòóâàâ íà
ïî÷àòêó 2016 ðîêó.

Íà ïåðøèé òóð äî îáëàñíèõ
á³áë³îòåê äëÿ ä³òåé áóëî â³ä-
ïðàâëåíî òðè òèñÿ÷³ ðîá³ò. Ó÷àñ-
íèêè ç ìàëåíüêèõ ñ³ë ³ âåëèêèõ
ì³ñò íàäñèëàëè âëàñí³ ìàëþí-
êè, â³ðø³, îïîâ³äàííÿ ç³ ñâî¿ìè
ìð³ÿìè ïðî íàøó ìàéáóòíþ âå-
ëè÷íó äåðæàâó. Äî II òóðó â Íà-
ö³îíàëüíó á³áë³îòåêó Óêðà¿íè
íà ðîçãëÿä ãîëîâíîãî æóð³ íà-
ä³éøëî 346 ðîá³ò, ç ÿêèõ îáðà-

íî 18 ïåðåìîæö³â òà Ãðàí-ïð³ ç
êîæíî¿ íîì³íàö³¿. Ìèíóëîãî ÷åò-
âåðãà ô³íàë³ñòè êîíêóðñó ïðèáó-
ëè äî Êèºâà òà ñòàëè ó÷àñíèêà-
ìè ñâÿòêîâèõ ïîä³é, êîòð³ äëÿ
íèõ ï³äãîòóâàëè îðãàí³çàòîðè
çàõîäó.

Ãîñòåé çóñòð³÷àëè á³áë³îòåêà-
ð³ òà òàë³ñìàí êíèãîçá³ðí³ —ëÿëü-
êîâà ä³â÷èíêà ÍÁÓøêà, ç ÿêîþ
ìîæíà áóëî çðîáèòè ôîòî íà çãàä-
êó. Ïðàö³âíèêè ÷èòàëüí³ âëàø-
òóâàëè ä³òÿì åêñêóðñ³þ íàéá³ëü-
øîþ äèòÿ÷îþ á³áë³îòåêîþ êðà¿íè,
ïðîâåëè êâåñò, ï³äãîòóâàëè âè-
ñòàâó. À çàâåðøèëîñÿ ä³éñòâî —
óðî÷èñòîþ öåðåìîí³ºþ íàãîðîä-
æåííÿ �

Íà Îáîëîí³ ïðîéäóòü ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ

Êè¿â ïðåçåíòóº íàéóñï³øí³ø³ ãðîìàäñüê³ ³í³ö³àòèâè

Ïàì’ÿòíèê Áîãäàíó Ñòóïö³
âñòàíîâèëè íà Áàéêîâîìó
êëàäîâèù³

ÍÀÏÅÐÅÄÎÄÍ² 75-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ âèäàò-
íîãî óêðà¿íñüêîãî àêòîðà Áîãäàíà Ñòóïêè íà éîãî
ìîãèë³ íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ âñòàíîâèëè 
ïàì’ÿòíèê.

Íà öåðåìîí³¿ â³äêðèòòÿ ñêóëüïòóðè áóëè ïðèñóò-

í³ ðîäè÷³, êîëåãè, ÷èñëåíí³ øàíóâàëüíèêè òàëàíòó
àêòîðà. Ìîíóìåíò çàââèøêè ïðèáëèçíî 130 ñì ÿâ-
ëÿº ñîáîþ äåðåâî ç áðîíçè. Ïëàòôîðìà âèãîòîâëåíà
ç ÷îðíîãî ãðàí³òó, äå çîáðàæåíî êîëàæ ç îáðàçàìè
àêòîðà â ãðàô³ö³ Ñåðã³ÿ ßêóòîâè÷à. Òàêîæ íà í³é âè-
ëèò³ ñòàðîâèííèé ãóöóëüñüêèé ñâ³÷íèê-òð³éöÿ ³ õðåñ-
òèê — òî÷íà êîï³ÿ íàò³ëüíîãî õðåñòèêà, ùî íîñèâ íà
ãðóäÿõ Áîãäàí Ñòóïêà.

Àâòîð ïàì’ÿòíèêà — îäåñüêèé ñêóëüïòîð Ìèõàé-
ëî Ðåâà, ÿêèé òîâàðèøóâàâ ç àêòîðîì á³ëüø ÿê 
15 ðîê³â.

«ß íå õîò³â ðîáèòè ùîñü áàíàëüíå: ìàñêó àáî ðó-
êó. Áîãäàí Ñòóïêà ì³öíî ïóñòèâ êîð³ííÿ â óêðà¿í-
ñüêó çåìëþ, áóâ ³ º íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ Óêðà¿íè»,—
ðîçïîâ³â àâòîð.

Íàãàäàºìî, Ãåðîé Óêðà¿íè, íàðîäíèé àðòèñò Óêðà-
¿íè Áîãäàí Ñòóïêà, ÿêèé ïðîòÿãîì 11 ðîê³â áóâ õóäîæ-
í³ì êåð³âíèêîì Íàö³îíàëüíîãî äðàìàòè÷íîãî òåàò-
ðó ³ì. Ôðàíêà â Êèºâ³, ïîìåð 22 ëèïíÿ 2012 ðîêó íà
71-ìó ðîö³ æèòòÿ �

Êèÿí ïîçíàéîìëÿòü ç êîðåéñüêîþ
êóëüòóðîþ
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