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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про затвердження міської цільової програми 
“Соціальне партнерство” на 2011—2015 роки

Рішення Київської міської ради № 23/5410 від 17 лютого 2011 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської місь�
кої ради від 29.10.09 № 520/2589 “Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільо�
вих програм у місті Києві”, статті 13 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Укра�
їні”, статті 20 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, статті 3 Зако�
ну України “Про соціальний захист дітей війни”, статті 6—5 Закону України “Про жертви нацистських пе�
реслідувань”, Законів України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, “Про по�
передження насильства в сім’ї”, “Про об’єднання громадян”, “Про благодійництво та благодійні органі�
зації” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську цільову програму “Соціальне парт�
нерство” на 2011—2015 роки (далі — Програма) згідно з до�
датком до цього рішення.

2. Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни
та праці виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) визначити відповідаль�
ним виконавцем Програми.

3. Управлінню у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни
та праці виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) передбачати видатки
на реалізацію Програми при формуванні бюджетних запи�
тів на 2011 рік та наступні роки.

4. Управлінню у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни
та праці виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) раз на півроку пода�

вати постійній комісії Київської міської ради з питань бюдже�
ту та соціально�економічного розвитку узагальнену інфор�
мацію про стан виконання Програми за І півріччя та рік до
25 вересня та 25 березня відповідно.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань охорони здо�
ров’я та. соціального захисту та постійну комісію Київської
міської ради з питань бюджету та соціально�економічного
розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про порядок денний пленарного засідання VII сесії 
Київради VI скликання 17.02.11

Рішення Київської міської ради № 1/5388 від 17 лютого 2011 року

Враховуючи подання депутатських фракцій Київської міської ради, Погоджувальної ради голів депутат�
ських фракцій, Президії Київради Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до порядку денного пленарного засідання VII се�
сії Київради VI скликання 17.02.11 наступні питання:

1. Про затвердження плану роботи VII та VIII сесій Київ�
ської міської ради VI скликання на 2011 рік.

2. Про порушення перед Головою Верховної Ради Укра�
їни клопотання про нагородження Почесною грамотою Вер�
ховної Ради України Клименко Ганни Григорівни.

3. Про порушення перед Головою Верховної Ради Укра�
їни клопотання про нагородження Почесною грамотою Вер�
ховної Ради України Томашевського Олега Олександровича.

4. Про порушення перед Головою Верховної Ради Укра�
їни клопотання про нагородження Почесною грамотою Вер�
ховної Ради України Степенко Тетяни Федорівни.

5. Про надання дозволів на створення органів самоорга�
нізації населення — будинкових комітетів у Голосіївському
районі м. Києва.

6. Про надання дозволу на створення органу самоорга�
нізації населення “Будинковий комітет “Бульвар Верховної
Ради, 14�а” у Дніпровському районі м. Києва.

7. Про міську програму “Київ спортивний” на 2011—2015
роки.

8. Про найменування нових вулиць у Голосіївському райо�
ні м. Києва.

9. Про затвердження Міської цільової програми підготов�
ки лікарських кадрів для закладів охорони здоров’я міста Ки�
єва на 2011—2017 роки.

10. Про внесення змін до рішення Київради від 15.07.10
№ 1273/4711 “Про затвердження Міської цільової програ�
ми підготовки та проведення у місті Києві фінальної части�
ни чемпіонату Європи 2012 року з футболу”.

11. Про внесення змін та доповнень до рішення Київської
міської ради від 16.12.05 № 607/3068 “Про винесення з тра�
си будівництва Подільського мостового переходу через р.
Дніпро в м. Києві та лінії Київського метрополітену частини
садових ділянок Русанівських та Воскресенських садів”.

12. Про внесення змін до рішення Київської міської ра�
ди від 28.12.2006 № 544/601 “Про створення комунально�
го підприємства виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) “Центр моніторингу столич�
ної освіти”.

13. Про погодження комунальному підприємству “Між�
народний аеропорт “Київ” (Жуляни) користування ділянкою
надр, що містить корисні копалини загальнодержавного зна�
чення (підземні води), за допомогою однієї артезіанської
свердловини, розташованої на території підприємства за
адресою: проспект Повітрофлотський, 79 Солом’янського
району м. Києва.

14. Про погодження дочірньому підприємству “Клінічний
санаторій “Жовтень” закритого акціонерного товариства
“Укрпрофоздоровниця” користування ділянкою надр, що

містить корисні копалини загальнодержавного значення (під�
земні води), за допомогою 2 артезіанських свердловин, роз�
ташованих на території підприємства за адресою: 27 км Сто�
личного шосе, Голосіївського району м. Києва.

15. Про погодження товариству з обмеженою відпові�
дальністю комерційно�промисловій фірмі “Корн ЛТД” ко�
ристування ділянкою надр, що містить корисні копалини за�
гальнодержавного значення (підземні води), за допомогою
2 артезіанських свердловин, розташованих на території під�
приємства за адресою: Столичне шосе, 104�А Голосіївсько�
го району м. Києва.

16. Про розгляд протесту заступника прокурора міста
Києва від 20.09.2010 № 07/3�550 вих�10 на пункт 10 рішен�
ня Київської міської ради від 29.04.2010 № 589/4027 “Про
питання оренди об’єктів права комунальної власності тери�
торіальної громади м. Києва”.

17. Про розгляд протесту заступника прокурора міста
Києва від 20.03.08 № 07/2�67 вих�08 на рішення Київської
міської ради від 22.08.07 № 154/1988.

18. Про зарахування до комунальної власності територі�
альної громади м. Києва закінченого будівництвом об’єкта
комунального призначення.

19. Про надання згоди на прийняття до комунальної влас�
ності територіальної громади м. Києва дорожнього покрит�
тя, інженерних мереж, споруд та обладнання ДП “ЕКО” та
ДП “Санаторій “Конча�Заспа”.

20. Про затвердження Програми використання та охоро�
ни земель міста Києва на 2011—2015 роки (А 18533). (Дон.
Петрук В. І.)

21. Про передачу земельної ділянки та продаж цієї зе�
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“ІРПІНЬ�БУДПРОЕКТ�ПЛЮС” для реконструкції існуючої бу�
дівлі та будівництва, експлуатації та обслуговування офіс�
ного комплексу з вбудовано�прибудованими приміщення�
ми та підземним паркінгом на вул. Червоноармійській, 98 у
Голосіївському районі м. Києва (Є 1039).

22. Про продаж земельної ділянки товариству з обмеже�
ною відповідальністю “ЛІНКОРН” для будівництва, експлу�
атації та обслуговування торговельно�офісного центру на
просп. Московському, 28�а в Оболонському районі м. Ки�
єва (Є 0650).

23. Про передачу земельної ділянки акціонерному това�
риству холдинговій компанії “Київміськбуд” для благоуст�
рою та озеленення території (довідведення) на просп. Чер�
вонозоряному, 26/16 у Солом’янському районі м. Києва (Д
3250).

24. Про надання Київському апеляційному господарсько�
му суду земельної ділянки для реконструкції, експлуатації та
обслуговування будівлі суду на вул. Сім’ї Хохлових, 8 (кор�
пус № 11) у Шевченківському районі м. Києві (Д 5065).

25. Про надання земельної ділянки Вищому Господар�
ському Суду України для реконструкції з добудовою адмін�
будинку з подальшою його експлуатацією та обслуговуван�
ням на вул. Олександра Копиленка, 6 у Печерському райо�
ні м. Києва (Д 5306).

26. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Ки�
єва від 25.08.2010 № 07/4�491�вих�10 на рішення Київської
міської ради від 29.04.2010 № 607/4045 “Про розірвання до�
говорів оренди земельних ділянок від 09.04.2009 № 91�6�
00845 та № 91�6�00844 у зв’язку з невиконанням умов до�
говорів” (А 18243).

27. Про розгляд протесту заступника Генерального про�
курора України від 28.02.2008 № 07/311�вих на рішення Ки�
ївської міської ради від 01.10.2007 № 341/3175 “Про пере�
дачу товариству з обмеженою відповідальністю “УРАЛ” зе�
мельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслугову�
вання офісно�готельно�житлових приміщень, будівель і спо�
руд спортивного комплексу на вул. Червоноармійській,55 у
Печерському районі м. Києва” (А 12551).

28. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Ки�
єва від 18.06.2010 № 07/4�3693�10 на рішення Київської
міської ради від 21.10.2004 № 614/2024 “Про передачу то�
вариству з обмеженою відповідальністю “ДЕНІОН” земель�
них ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговуван�
ня житлового будинку з об’єктами соціально�громадського
призначення на вул. Панаса Мирного, 11 у Печерському
районі м. Києва” (А 17928).

29. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Ки�
єва від 26.11.2010 № 08/1�648�вих�10 на рішення Київської
міської ради від 18.03.04 № 128/1338 “Про надання Оболон�
ській районній в місті Києві раді земельних ділянок для ре�
конструкції парку культури та влаштування набережної в уро�
чищі Наталка на ділянці між урізом води р. Дніпро та тери�
торіями 3�а і 3�б мікрорайонів від вул. Північної до затоки
Волковатої в Оболонському районі м. Києва” (А 18546).

30. Про скасування рішення Київської міської ради від
24.12.2009 № 970/3039. (Є 1108).

31. Про приватизацію земельних ділянок для будівниц�
тва та обслуговування житлових будинків, господарських бу�
дівель і споруд у Солом’янському районі м. Києва (2 проек�
ти) (1�А 18365) (2�А 18203).

32. Про приватизацію земельних ділянок для будівництва
та обслуговування житлових будинків, господарських буді�
вель і споруд у Дарницькому районі м. Києва (1 проект) (1�
А 18338).

33. Про приватизацію земельних ділянок у Дарницькому
районі м. Києва для ведення колективного садівництва (А
18297).

34. Про приватизацію земельних ділянок для будівництва
та обслуговування житлових будинків, господарських буді�
вель і споруд у Голосіївському районі м. Києва (1 проект) (1�
А 18228).

35. Про приватизацію земельної ділянки гр. Деденко На�
талії Романівні, члена садового товариства “Дніпровський�
2”, для ведення садівництва в Оболонському районі м. Ки�
єва (А 17853).

36. Про приватизацію земельних ділянок для будівництва
та обслуговування житлових будинків, господарських буді�
вель і споруд у Оболонському районі м. Києва (1 проект) (1�
А 18370).

37. Про направлення депутатських запитів Київському
міському голові та посадовим особам.

З8. Інформація про утворення лікарняних кас у м. Києві.
З9. Про затвердження Програми поліпшення організації

підготовки громадян до військової служби, приписки до при�
зовної дільниці, призову на строкову військову службу та вій�
ськово�патріотичного виховання молоді на 2011—2015 ро�
ки.

40. Про заходи щодо сприяння діяльності об’єднань спів�
власників багатоквартирних будинків.

41. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 28.08.08 № 82/82 “Про адміністративні комісії у м. Ки�
єві”.

42. Про затвердження міської цільової програми “Турбо�
та. Назустріч киянам” на 2011—2015 роки.

43. Про затвердження міської цільової програми “Діти сто�
лиці” на 2011—2013 роки.

44. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 26.04.2007 № 456/1117.

45. Про внесення доповнень до рішення Київської міської
ради від 28.11.2002 № 132/292 “Про затвердження міської
Міжгалузевої комплексної Програми “Здоров’я киян” на
2003—2011 роки”.

46. Про затвердження міської цільової програми “Соціаль�
не партнерство” на 2011—2015 роки.

47. Про передачу майна територіальної громади міста Ки�
єва в оренду на конкурсних засадах (Жуляни).

48. Про зарахування до комунальної власності територі�
альної громади міста Києва закінчених будівництвом об’єк�
тів комунального призначення (Московська площа).

49. Про зарахування до комунальної власності територі�
альної громади міста Києва закінчених будівництвом об’єк�
тів комунального призначення (вулиця Набережно�Хреща�
тицька).

50. Про передачу в оренду Службі безпеки України нежи�
лих приміщень у будинку № 9 на вул. Володимирській та у
будинку № 7/6 на вул. Стрілецькій.

51. Про надання земельних ділянок комунальному під�
приємству “Дирекція будівництва шляхово�транспортних спо�
руд м. Києва” для будівництва заїзду на Подільський мосто�
вий перехід з вул. Набережно�Хрещатицької в районі вул.
Верхній Вал — Нижній Вал у Подільському районі м. Києва.
(Д 3149).

52. Про внесення змін у додаток до рішення Київської
міської ради від 27.05.2010 № 964/4402 “Про передачу гро�
мадянам, земельні ділянки яких підлягають перенесенню з
траси будівництва Подільського мостового переходу через
р. Дніпро у м. Києві, у приватну власність земельних діля�
нок для дачного будівництва на вул. Радистів у Деснянсько�
му районі м. Києва” (А 18223).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження міської цільової програми 
“Турбота. Назустріч киянам” на 2011—2015 роки

Рішення Київської міської ради № 19/5406 від 17 лютого 2011 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, з метою підвищення соціального захисту малозабезпечених верств населення міста Києва Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську цільову програму “Турбота. Назу�
стріч киянам” на 2011—2015 роки згідно з додатком.

2. Головному управлінню праці та соціального захисту
населення виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) передбачати видатки
на реалізацію програми при формування бюджетних запи�
тів на 2011 та наступні роки.

3. Встановити, що Головне управління праці та соціаль�
ного захисту населення виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) є відпо�
відальним виконавцем програми.

4. Фінансування заходів, передбачених реалізацією про�
грами, здійснювати згідно з рішеннями Київської міської
ради.

5. Надати окремим категоріям населення міста Києва,
які не мають права відповідно до чинного законодавства на
пільговий проїзд у метрополітені, таким як: пенсіонерам,
інвалідам, непрацюючим особам, які здійснюють догляд за
дітьми�інвалідами, особам, які не мають права на пенсію,
одному з батьків багатодітної сім’ї та соціальним працівни�
кам право безоплатного проїзду в метрополітені на підста�
ві пенсійних посвідчень та посвідчень.

6. Головному управлінню праці та соціального захис�
ту населення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) раз на півро�
ку надавати постійним комісія Київської міської ради з
питань бюджету та соціально�економічного розвитку,
охорони здоров’я та соціального захисту, виконавчому
органу Київської міської ради (Київській міській держав�
ній адміністрації) інформацію про стан виконання про�
грами за І півріччя та рік до 25 вересня та 25 березня
відповідно.

7. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської
міської ради “Хрещатик”.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань охорони здо�
ров’я та соціального захисту і постійну комісію Київської
міської ради з питань бюджету та соціально�економічного
розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради


