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КИЇВ — СТОЛИЦЯ  КИЇВ — СТОЛИЦЯ  
ВІЛЬНОЇ ЄВРОПИ!ВІЛЬНОЇ ЄВРОПИ!

КИЕВ — СТОЛИЦА  КИЕВ — СТОЛИЦА  
СВОБОДНОЙ ЕВРОПЫ!СВОБОДНОЙ ЕВРОПЫ!

KYIV — THE CAPITAL  KYIV — THE CAPITAL  
OF FREE EUROPE!OF FREE EUROPE!

«МИ ВИСТОЇМО!» — Віталій Кличко«МИ ВИСТОЇМО!» — Віталій Кличко
«Тримаємося разом, щоб захистити Київ! Ми вистоїмо!  

Віримо в Збройні сили України, в свою державу  
і віримо в себе!»
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

25.02.2022 №4538/4579

Про внесення змін до рішення Київської міської ради  
від 09 грудня 2021 року № 3704/3745 «Про бюджет  

міста Києва на 2022 рік»
місто Київ, столиця України

(назва адміністративно-територіальної одиниці)
26000000000

(код бюджету)

Керуючись Конституцією України, Бю-
джетним кодексом України, Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», 
Указом Президента України від 24 лютого 
2022 року № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення Київської міської 

ради від 09 грудня 2021 року № 3704/3745 
«Про бюджет міста Києва на 2022 рік» 
такі зміни:

1.1. Збільшити видатки загального фон-
ду бюджету міста Києва на 4 068 601 190 
гривень, в тому числі:

1.1.1. Департаменту житлово-комуналь-
ної інфраструктури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) по коду Програм-
ної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів 1216071 «Відшкодування 
різниці між розміром ціни (тарифу) на житло-
во-комунальні послуги, що затверджуються 

або погоджуються рішенням місцевого 
органу виконавчої влади та органу місцевого 
самоврядування та розміром економічно 
обґрунтованих витрат на їх виробництво 
(надання)» у сумі 1 113 100 000 гривень;

1.1.2. Департаменту транспортної інф-
раструктури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) по коду Програмної класи-
фікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів:

1917412 «Регулювання цін на по-
слуги місцевого автотранспорту» у сумі 
445 000 000 гривень;

1917422 «Регулювання цін на послу-
ги місцевого електротранспорту» у сумі 
660 000 000 гривень;

1917424 «Регулювання цін на послуги 
метрополітену» у сумі 860 000 000 гривень.

1.1.3. Департаменту фінансів виконав-
чого органу Київської міської ради (Київ-
ської міської державної адміністрації) по 
коду Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів:
3717693 «Інші заходи, пов’язані з еко-

номічною діяльністю» у сумі 701 612 730 
гривень;

3718710 «Резервний фонд місцевого 
бюджету» у сумі 288 888 460 гривень.

2. Джерелом покриття видатків, визна-
чених у пункті 1 цього рішення є залишки 
коштів бюджету міста Києва станом на 01 
січня 2022 року у сумі 4 068 601 190 гривень.

3. Департаменту фінансів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) внести 
зміни у додаток 2 до рішення Київської 
міської ради від 09 грудня 2021 року № 
3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 
2022 рік» на суму 863 040 000 гривень:

зменшити витрати спеціального фонду 
бюджету міста Києва по коду класифікації 
фінансування бюджету за типом кредитора 
303200 та по коду класифікації фінансування 
бюджету за типом боргового зобов’язання 
402201;

збільшити витрати загального фонду 
бюджету міста Києва по коду класифікації 
фінансування бюджету за типом кредитора 
203120 та по коду класифікації фінансування 
бюджету за типом боргового зобов’язання 
402101.

4. Департаменту фінансів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) забезпе-
чити внесення відповідних змін до розпису 
бюджету міста Києва на 2022 рік.

5. Оприлюднити це рішення у встанов-
леному порядку не пізніше ніж через десять 
днів з дня його прийняття.

6. Це рішення набирає чинності з мо-
менту його оприлюднення.

7. Контроль за виконанням цього рішен-
ня покласти на постійну комісію Київської 
міської ради з питань бюджету та соціаль-
но-економічного розвитку.

Київський міський голова  
Віталій Кличко

Україну необхідно невідкладно приєднати до ЄС  
за спецпроцедурою, — Володимир Зеленський
Президент України у своєму черговому зверненні до громадян розповів 
про жахливі наслідки російського вторгнення, постачання зброї, амніс-
тію та звернення до ЄС щодо приєднання України за спецпроцедурою.

Володимир Зеленський сказав, 
що «українці показали світу, хто 
ми є», а Росія показала, якою вона 
стала. За його словами, кожен зло-
чин, кожен обстріл, які скоюють 
окупанти, згуртовують нас і наших 
партнерів ще більше.

«Росія не вірила в таку солідарну 
й потужну реакцію. Але українці 
змінили цю історію. Євросоюз ви-
рішив постачати нам зброю. Ми 
вдячні. Вчора я говорив з Урсулою 
фон дер Ляєн, Президенткою Єв-
рокомісії, про подальші, ще більш 
сильні кроки», — сказав Володимир 
Зеленський.

Глава держави зазначив, що єв-
ропейці усвідомлюють, що наші 
солдати борються за нашу державу, 
а отже за мир для всіх європей-
ських країн.

«Це дає нам повне право зро-
бити наступне. Ми звертаємося 
до Європейського Союзу щодо 
невідкладного приєднання Укра-
їни за новою спеціальною про-
цедурою. Ми вдячні партнерам 
за те, що вони поряд із нами. Але 
наша мета — бути разом з усіма 
європейцями і, головне, — бути 
на рівних», — сказав Президент.

Володимир Зеленський та-
кож наголосив на безумовній 
і безпрецедентній підтримці 
України «від нашої антивоєнної 
коаліції».

«Європа закрила небо для всіх 
російських літаків. Глобальний 
бізнес відмовляється від будь-яких 
зв’язків з російськими компаніями. 
Подивимося, чим закінчиться цей 
тиждень для російської валюти — 

яким буде падіння рубля. Поки 
триває це злочинне вторгнення 
в Україну, російська держава за-
знає таких збитків, ніби війна про-
йшла їхньою територією», — сказав 
Президент.

За словами Володимира Зелен-
ського, вже чотири з половиною 
тисячі російських солдатів убито. 
Він закликав окупантів рятува-
ти своє життя, кидати техніку та 
йти додому.

«Кожну годину ми присвячуємо 
посиленню нашої держави. Кожен, 
хто може долучитися до боротьби 
з окупантами, повинен це робити. 
Тому було ухвалено рішення — 
непросте з моральної точки зору, 
але корисне з точки зору нашого 
захисту. В умовах воєнного стану 
учасники бойових дій — українці 

з реальним бойовим досвідом — 
будуть звільнені з-під варти та 
зможуть компенсувати свою прови-
ну в найгарячіших точках війни», — 
наголосив Володимир Зеленський.

Президент також нагадав, що 
коли балотувався на посаду глави 
держави, то говорив, що «кожен із 
нас — Президент». Бо ми всі відпо-

відаємо за нашу державу. За нашу 
прекрасну Україну.

«А зараз так сталося, що кожен із 
нас — воїн. Воїн на своєму місці. І я 
впевнений, що кожен із нас пере-
може», — констатував Володимир 
Зеленський.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Кличко просить бізнес 
допомагати киянам
Мер Києва Віталій Кличко закликав  
бізнес допомогти киянам продуктами,  
водою і товарами першої необхідності.

«Я звертаюсь до бізнесу — місто 
сьогодні робить усе, що може, — на-
дайте допомогу киянам — продук-
тами харчування, водою, предмета-
ми першої необхідності», — сказав 
мер столиці.

Він наголосив, що допомо-
ги потребують люди, які пере-
бувають в укриттях, у метро, 
у лікарнях. Також, за його сло-
вами, потрібна допомога нашим 
захисникам.

Віталій КЛИЧКО:  
«Київ створює гуманітарний 
штаб для допомоги киянам, 
які її потребують»
Київ створює гуманітарний штаб для допомоги 
киянам, які її потребують. Про це мер Києва 
Віталій Кличко повідомив у своєму 
відеозверненні.

«Київ створює гуманітарний 
штаб для допомоги киянам, які її 
потребують. Зараз ми опрацьовує-
мо логістику. І найближчим часом 
оприлюднимо контакти для збору 
допомоги і волонтерів. А також — 
інформацію про те, куди звертатися 
тим, кому потрібна допомога», — 
сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що лікарні столиці, 
працюють у режимі військового 
часу. Та закликав небайдужих киян 
стати донорами крові.

«Лікарні столиці працюють 
в режимі військового часу. При-
ймають, як тих, хто сам зверта-
ється за екстреною допомогою, 
так і тих, кого привозять швидкі. 
На сьогодні центри переливання 
крові забезпечені компонента-
ми крові. Найбільша потреба — 
в донорах з негативним резусом. 
Прошу всіх, хто може, долучитися 
і стати донором», — сказав Ві-
талій Кличко та додав, що після 
закінчення комендантської го-

дини кров для поранених можна 
здати в центрах на вулиці Петра 
Запорожця, 26 та вулиці Максима 
Берлінського, 12.

Віталій Кличко закликав 
киян та українців зберігати ви-
тримку. І залишатися вдома або 
в укриттях.

«Військові, поліція і нацгвардія, 
тероборона і добробати захища-
ють місто. Я вдячний також всім 
киянам, бізнесу, які хочуть або вже 
зголосилися допомогти чим можуть 
в цій ситуації, аби Київ вистояв. 
Разом ми вистоїмо! Розуміємо: 
перемога буде, але буде тільки 
в боротьбі! Буде перемога тому, що 
з нами армія, з нами тероборона, 
з нами справедливість! З нами 
Україна! Слава Україні! І слава 
кожному, хто небайдужий, хто за-
хищає Батьківщину!» — наголосив 
Віталій Кличко.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

200 мільйонів гривень єПідтримки українській 
армії перерахували менше ніж за добу
У фонд Повернись живим можна надіслати 
як залишок з вашої картки єПідтримка, 
так і всю суму від держави — 1 000 грн.

Про це повідомив віцепрем’єр-
міністр — Міністр цифрової транс-
формації Михайло Федоров.

Зробити це можна у кілька кліків:
• Перейдіть у Portmone за 

посиланням: https://earmy.
portmone.com.ua/

• Введіть суму яку хочете внести 
на підтримку військових

• Сплатіть картою єПідтримка
Ці гроші можуть врятувати жит-

тя наших захисників, які перебу-
вають в зонах бойових дій та які 
зараз гідно долають атаку агресора!

Також фонду можна перераху-
вати кошти на такі рахунки:

Рахунок в Ощадбанку:
IBAN: UA223 226 690 000 026 00

7 300 905 964
ЄДРПОУ: 39 696 398
Отримувач: Благодійна Органі-

зація «Міжнародний благодійний 
фонд «Повернись живим»

Призначення платежу: Благодій-
на пожертва військовослужбовцям.

Рахунок в Приватбанку:
IBAN: UA383 052 990 000 026 00

5 015 017 860

ЄДРПОУ: 39 696 398
Отримувач: Благодійна Органі-

зація «Міжнародний благодійний 
фонд «Повернись живим»

Призначення платежу: Благодій-
на пожертва військовослужбовцям.

Рахунок Bitcoin
Номер: bc1qkd5az2ml7dk5j5h6

72yhxmhmxe9tuf97j39fm6

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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Кабмін погодив зарплати 
по 100 тис. грн для військових
Сім’ї загиблих військових отримають одноразову допомогу 15 млн грн

Кабінет міністрів України 
прийняв постанову про виплату 
100 тисяч гривень на місяць кож-
ному військовослужбовцю, який 
захищає Україну. Сім’ї загиблих 
військових отримають однора-
зову допомогу 15 млн грн, яку 
розподілять рівними частинами 
на всіх родичів. Про це повідомив 
міністр оборони України Олексій 
Резніков.

Міністр оборони пояснив, що ви-
нагороду збільшують до 100 тис. 
грн на місяць тим військовослуж-
бовцям, які беруть безпосеред-

ню участь у бойових діях або за-
безпечують національну безпеку 
і оборону, стримують збройну агре-
сію в районах бойових дій. Розмір 
додаткової винагороди визначать 
пропорційно часу участі у таких 
діях та заходах.

Усім іншим військовослужбов-
цям буде виплачуватися 30 тис. 
грн на місяць.

«В умовах воєнного стану вій-
ськовослужбовцям Збройних сил, 
Служби безпеки, Служби зовнішньої 
розвідки, Головного управління 
розвідки Міністерства оборони, 

Національної гвардії, Державної 
прикордонної служби, Управління 
державної охорони, Державної служ-
би спеціального зв’язку та захисту 
інформації, Державної спеціальної 
служби транспорту, особам рядового 
і начальницького складу Державної 
служби з надзвичайних ситуацій 
та  поліцейським виплачується 
додаткова винагорода в розмірі 
30 000 грн в розрахунку на місяць», — 
повідомив Олексій Резніков.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

На період дії воєнного стану 
електроенергію за борги 
не відключатимуть
Це стосується всіх категорій споживачів.

Міністерство енергетики поста-
вило завдання перед операторами 
систем розподілу (ОСР) не відклю-
чати за несплату під час дії воєнно-
го стану в Україні жодних категорій 
споживачів електроенергії.

«Міністр енергетики довів до ві-
дома керівництва ОСР інформацію 
про неможливість на час воєнного 
стану відключень жодних катего-

рій споживачів від енергопоста-
чання — ні побутових, ні підпри-
ємств державної та комунальної 
власності, ні бізнесу», — йдеться 
у повідомленні Міненерго у суботу 
за результатами чергової моніто-
рингової наради.
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У Києві суворо заборонили 
займати смугу громадського 
транспорту

Автомобілі, що рухаються сму-
гою громадського транспорту, 
будуть вважатися транспортом 
диверсійно-розвідувальних груп.

Реагування буде відповідним, 
адже місто живе в умовах воєнного 
стану. Про це повідомили у КМДА.

«Користуватися смугою громад-
ського транспорту мають право: 
авто зі спецвантажами, громад-
ський транспорт, військова техніка 
та карети швидкої допомоги», — 
йдеться в повідомленні.

Киян закликають зберіга-
ти спокій та не наражати себе 
на небезпеку.
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Це помста за Луганськ 2014: 
над Київщиною збили ІЛ-76 
з ворожим десантом
На Київщині сили протиповітряної оборони 
збили російський літак Іл-76 із ворожим 
десантом.

«Наші сили ППО збили ІЛ-76 
з ворожим десантом в районі Ва-
силькова. Це помста за Луганськ 
2014. Смерть ворогам!» — написав 
головнокомандувач ЗСУ Валерій 
Залужний у Facebook.

Нагадаємо, 14 червня 2014 року 
над Луганською областю бойовики 
вразили Іл-76 МД з переносного 

зенітно-ракетного комплексу — 
літак загорівся і впав. На бор-
ту було 40 військовослужбовців 
25-ї окремої парашутно-десантної 
бригади й 9 членів екіпажу. Усі 
загинули.
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Диверсанти мітять газові 
труби у Києві: одразу 
здавайте їх поліції

«Увага! Диверсанти розставили 
по місту багато міток. Зокрема, 
балістичних. А сьогодні кияни 
зняли на телефон, як мітять газо-
ві труби на житлових будинках. 
Будьте пильними! Як тільки ба-

чите таке, — одразу звертайтеся 
в поліцію!», — таке звернення опу-
блікували у КМДА.
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Російський обстріл 
багатоповерхівки у столиці 
забрав життя двох киян

Державна служба з надзвичайних 
ситуацій України підготувала ко-
роткий відеоролик, у якому роз-
повіла про черговий злочин проти 
людства російських військ, а саме 
обстріл житлового будинку на про-
спекті Валерія Лобановського, 6А, 
у Києві.

Той, хто кричить про «нацизм 
в Україні», чинить, як справжній 
нацист. Унаслідок ворожих обстрі-
лів ракети потрапили у столичну 
висотку та ангар. Загинуло двоє 
та тяжко поранено шестеро киян.

«Кремлівський терорист стрі-
ляє ракетами у мирне населення 
України. Це злочин проти люд-
ства, проти усієї цивілізації. Такого 

не простити і не забути», — йдеться 
у відеоролику.

Своєю чергою прокуратура про-
довжує ретельно фіксувати кожен 
злочин агресора. За кожен з них 
доведеться відповідати. Наразі про-
курори працюють у Києві на місці 
потрапляння ракети в житлову 
висотку. Як заявила Генпрокурор 
Ірина Венедіктова, злочин квалі-
фіковано як порушення законів 
та звичаїв війни.

«За попередні дві доби було по-
шкоджено щонайменше три десят-
ки цивільних об’єктів. Для ворога 
немає нічого святого — дитбудинок, 
садочок, дитяча лікарня та центр 
служби крові у Харкові», — зазна-

чила Ірина Венедіктова.
Вона наголосила, що тривають 

безперервні атаки на військову 
інфраструктуру. «Гинуть і зазнають 
поранень військовослужбовці 
та цивільні. Водночас російська 
пропаганда нахабно бреше про 
дії своєї армії-вбивці», — додала 
Генпрокурор.

Нагадаємо, російська ракета влу-
чила у висотку в Солом’янському 
районі 26 лютого близько 8 години 
ранку. Сталося руйнування бу-
динку з 17 по 21 поверх. 80 людей 
евакуювали.
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Українські прапори нині запо-
лонили вулиці та площі міст 
різних країн світу. Людство 

розуміє, що за словами «спецопе-
рація» криється небезпека Третьої 
світової. А ще — українці своєю 
мужністю та відданістю показують, 
що означає бути громадянином 
вільної європейської держави.

«Пекельні санкції», відмова ку-
пувати газ та нафту, розрив бізнес-
зв’язків та закрите небо 22-х країн 
Євросоюзу. Все це — неповний 
перелік руйнівної сили, яку Росія 
включила — сама проти себе, коли 
о 5-й години ранку 25 лютого по-
чала обстрілювати українські міста.

Перелік заходів, які перетворю-
ють Росію на резервацію за заліз-
ною завісою — буде лише зростати. 
Сьогодні в ЄС заявляють, що можуть 
закрити для РФ і морські порти.

Але найбільшою гуманітарною 
силою, яка підтримує Україну у світі 
стали прості люди.

Ті, для кого віроломний напад 
на суверенну державу — несуміс-
ний з поняттям гідності, права, 
міжнародного права і цінності 
людського життя.

Україна четверту добу поспіль 
від професійних військових найви-
щого рангу і дипломатів — до ліка-
рів, добровольців, сил тероборони 
і звичайних містян та селян, захищає 
свої дороги, вулиці, домівки. Все 
те, що є її суверенною територією.

Україна бореться за право жити. 
І це підтримують у Нью-Йорку, Па-
рижі, Берліні, Празі — перелік міст 
не обмежується столицями та іме-
нами людей, відомих у всьому світі.

З кожним повідомленням 
з України світ відчуває: тут йде 
війна між силами світла і темряви. 
А темрява — завжди намагається 
розповзатись кудись далі. Як їй 
протистояти? НЕ мовчати. Діяти.

Важливо, що свій голос подали 
і ті, чиї керманичі сьогодні від-
дають накази обстрілювати мирні 
українські міста.

У кожного своя доля. Як 
у людини, так і у держави. Чомусь 
особливо часто згадуються слова, 
які часто звучали на Майдані: «Ра-
бів до раю не пускають!»

Цей крилатий вислів, так ак-
туальний сьогодні, приписують 
козаку-характернику, найвідомі-
шому з кошових отаманів Війська 
Запорізького Івану Дмитровичу 
Сірку. Його знали і поважали на 
землях сучасної України, його 
знали і поважали царі, королі се-
редньовічної Європи. Його ім’я не 
могли чути вороги.

Ну, що ж, дух козаків сьогодні 
з нами! Подивіться лише в обличчя 
захисників та захисниць.

А наш рай — Україна!
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