КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII СКЛИКАННЯ

постійна комісія з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики
01044, Київ, вул. Хрещатик, 36.каб 1021

тел./(044)202-70-09 , (044)202-73-11, факс(044)202-70-53

Хрещатик 36, 10 поверх,
кімн. 1017 (зала засідань)
20.01.2016 (cереда) о 14:00 год.

Порядок денний
засідання постійної комісії Київради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики
1. Розгляд проекту рішенння Київської міської ради “Про поновлення ПАТ
“Виробничо-комерційна компанія “СТС” договору оренди земельних ділянок для
будівництва та обслуговування ринку для продажу будівельних та господарських товарів
на вул. Зодчих, 74 у Святошинському районі м. Києва та внесення змін до нього” А-12521.
Доповідач: Поліщук Олексій Григорович — директор Департаменту земельних
ресурсів.
2. Розгляд проекту рішення “Про внесенння змін до рішення Київської міської ради
від 17.12.2015 №25\25 “Про затвердження плану діяльності Київської міської ради з
підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік”.
Доповідач: Бродський Олександр Якович - голова постійної комісії Київської
міської ради
3. Розгляд звернення-скарги громадянина Черевичного Д.О. стосовно проведення
ярмарків по вул. Композитора Мейтуса у Голосіївському р-ні м. Києва.
Доповідач: Кузьменко Максим Андрійович - директор Департаменту
промисловості та розвитку підприємництва
4. Інформація щодо прозорого механізму відновлення програми фінансовокредитної підтримки суб`єктів господарювання в м.Києві.
Доповідач: Кузьменко Максим Андрійович - директор Департаменту
прмисловості та розвитку підприємництва.
5. Розгляд звернення ініціативної групи мікрорайону Биківня ГО “Биківня” стосовно
недопущення знищення 200 га заповідного Биківнянського лісу.
Доповідач: Косинець Микола Адамович — голова ГО “Биківня”.
6. Розгляд доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради
від 29.12.2015 №08\22225, щодо звернення керівника апарату КМДА.
Доповідач: Бондаренко Володимир Володимирович - керівник апарату КМДА.
7. Розгляд пропозицій напрацьованих “Координаційним комітетом громадських рад
при районних в м.Києві державних адміністраціях” стосовно переліку питань вирішення
яких доцільно віднести до повноважень (компетенцій) районних в м. Києві рад.
Доповідач: Аракелян А.О.- голова ГО при Деснянській РДА.
8. Розгляд питання стосовно створення робочої групи по врегулюванню проблемної
ситуації, яка склалася в процесі будівництва житлового будинку за адресою м. Київ, пл.
Святошинська,1-Г.
9. Різне.

Голова постійної комісії

О. Бродський

