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Áþäæåò Êèºâà âèéäå 
â «îíëàéí»
� Ñïåö³àëüíà ïðîãðàìà çàïðàöþº âæå âë³òêó öüîãî ðîêó

Ó öåíòð³ ñòîëèö³
ïîâåðíóòî çåìëþ
âàðò³ñòþ ìàéæå 
800 òèñÿ÷ ãðèâåíü

Ïðîêóðàòóðà Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó

ñòîëèö³ äîìîãëàñÿ ïîâåðíåííÿ çåì-

ë³ ³ç íåçàêîííîãî êîðèñòóâàííÿ âàð-

ò³ñòþ ìàéæå 800 òèñÿ÷ ãðèâåíü á³ëÿ

ìåòðî «Ïëîùà Ëüâà Òîëñòîãî».

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â

ïðåñ-ñëóæá³ ïðîêóðàòóðè ì³ñòà Êè-

ºâà, ó 2004 ðîö³ ì³æ Êè¿âðàäîþ òà

ÒÎÂ «Áåñò-Îëâ³ñ» áóëî óêëàäåíî äî-

ãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà

âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é ñòðîêîì íà

5 ðîê³â äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-

âóâàííÿ á³çíåñ-öåíòðó ç ïàðê³íãîì.

Îäíàê ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òåðì³íó

ä³¿ äîãîâîðó îðåíäè òîâàðèñòâî òàê

³ íå ïîâåðíóëî çåìëþ.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïðîêóðàòóðà ðàéî-

íó çâåðíóëàñü äî ñóäó ³ç ïîçîâîì

ïðî ïîâåðíåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì³ñòà.Ñóä çà-

äîâîëüíèâ âèìîãè ïðîêóðàòóðè.

Ó Êèºâ³ çáóäóþòü
7 ïàðê³íã³â çà êîøòè
³íâåñòîð³â

Íà äàíèé ÷àñ â ðåàë³çàö³¿ ÊÏ «Êè¿â-

òðàíñïàðêñåðâ³ñ» çíàõîäÿòüñÿ 7 ³í-

âåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â ïðî áóä³â-

íèöòâî ïàðê³íã³â. Ïðî öå ïîâ³äîìè-

ëè ó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâ³.

Ïðîåêòè ïåðåäáà÷àþòü áóä³âíèö-

òâî ïàðê³íã³â ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó, Îáî-

ëîíñüêîìó, Ñâÿòîøèíñüêîìó, Äàð-

íèöüêîìó òà Äåñíÿíñüêîìó ðàéîíàõ

ñòîëèö³.

Âíàñë³äîê ¿õ ðåàë³çàö³¿ ì³ñòî îò-

ðèìàº íå ò³ëüêè áëèçüêî 900 ìàøè-

íî-ì³ñöü, à é çíà÷í³ íàäõîäæåííÿ äî

áþäæåòó.Òàê, çàãàëüíà ñóìà âêëàäå-

íèõ ³íâåñòèö³é ïåðåâèùóº 80,3 ìëí

ãðí, ç íèõ íà ðîçâèòîê ñîö³àëüíî¿ òà

³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

òóðè ñïëà÷åíî 4,8 ìëí ãðí.

Íà ï³äïðèºìñòâ³ òàêîæ íàãîëîñè-

ëè, ùî âàðò³ñòü ïîñëóã ïàðêóâàííÿ,

ùî íàäàþòüñÿ ³íâåñòîðîì, çã³äíî ç

äîãîâîðîì, íå ïîâèííà ïåðåâèùó-

âàòè òàðèô êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-

ñòâà «Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ» íà ïî-

ñëóãè ïàðêóâàííÿ ó â³äïîâ³äí³é òå-

ðèòîð³àëüí³é çîí³. Òàêîæ íîâîñòâî-

ðåí³ ³íâåñòîðîì ³íæåíåðí³ ìåðåæ³

áóäóòü ïåðåäàí³ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³.

íîâèíè

Ó×ÎÐÀ íà çàñ³äàíí³ äåïóòàòñüêî¿
ðîáî÷î¿ ãðóïè â³äáóëîñÿ îáãîâî-
ðåííÿ êîíöåïö³¿ ïðîåêòó «áþäæåò-
îíëàéí». Öå â ìàéáóòíüîìó äàñòü
çìîãó êèÿíàì â³ëüíî ïåðåãëÿíó-
òè, ÿê ³ íà ùî âèòðà÷àþòü êîøòè êî-
ìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà, æèòëîâî-
êîìóíàëüí³ ãîñïîäàðñòâà òîùî.

Çà ñëîâàìè ãîëî-
âè ïîñò³éíî¿ êîì³-
ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü áþäæåòó òà ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó Àí-
äð³ÿ Ñòðàíí³êîâà, çà ïåð³îä ðî-
áîòè ðîáî÷î¿ ãðóïè íàïðàöüîâà-
íî áàãàòî ùîäî ðîçðîáêè ñàìîãî
ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ. «Ìè

çàïðîñèëè çíà÷íó ê³ëüê³ñòü îðãà-
í³çàö³é, àëå ôàêòè÷íî çàëèøèëàñü
ò³ëüêè îäíà ç íèõ, ÿêà âçÿëàñÿ äî-
ïîìàãàòè â ðîçðîáö³ öüîãî ïðî-
ãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ»,— ïîâ³-
äîìèâ äåïóòàò.

Íàãàäàºìî, Â³òàë³é Êëè÷êî ï³ä-
ïèñàâ ìåìîðàíäóì ïðî âçàºìîðî-
çóì³ííÿ òà ñï³âïðàöþ ì³æ ÊÌÄÀ òà
êîìïàí³ºþ SAP, ÿêà ³ çàéìàºòüñÿ
ðîçðîáêîþ äàíîãî ïðîåêòó çà ñâî¿
êîøòè.

Íàðàç³ «áþäæåò-îíëàéí» çíà-
õîäèòüñÿ íà ñòàä³¿ ðîçðîáêè. Çà-
ãàëîì äàíà ïðîãðàìà ïåðåäáà÷à-
òèìå ÷îòèðèð³âíåâó ñèñòåìó. Äå-
òàëüíî ïðî öå ðîçïîâ³â «Õðåùà-
òèêó» çàñòóïíèê äèðåêòîðà äåïàð-

òàìåíòó ô³íàíñ³â ÊÌÄÀ òà êåð³â-
íèê ïðîåêòó ïî ðîçðîáö³ ïðîåêòó
Îëåêñàíäð Ìîðîç.

«Ñèñòåìà áóäóºòüñÿ çà äîïîìî-
ãîþ ê³ëüêîõ ð³âí³â, ³ ç êîæíèì íà-
ñòóïíèì ð³âíåì êîðèñòóâà÷ ìîæå
îòðèìàòè á³ëüø äåòàëüíó ³íôîð-
ìàö³þ. Íà íóëüîâîìó ð³âí³ ìè áà-
÷èìî çàãàëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî
áþäæåò, ñòàí âèêîíàííÿ, ñòàí âè-
äàòê³â òà äîõîä³â, ðîçêëàäåíó ïî
ì³ñÿöÿõ. Ïåðøèé ð³âåíü — âèêî-
íàííÿ ïî äîõîäàõ, òîáòî ìè áà÷è-
ìî, ÿêèì ÷èíîì öåé ïëàí âèêî-
íóºòüñÿ, ÿêèé äåïàðòàìåíò àáî
ðàéîííà àäì³í³ñòðàö³ÿ îòðèìóº
êîøòè. À òàêîæ ìîæíà áóäå ïîáà-
÷èòè ïî ïåð³îäàõ: íà ùî ñàìå âî-

íà ¿õ âèòðàòèëà. ßê ó ðîçð³ç³ ãàëó-
çåé, òàê ³ â ðîçð³ç³ ñóòíîñò³ åêîíî-
ì³÷íèõ âèäàòê³â. Äðóãèé ð³âåíü
ïåðåäáà÷àº àíàë³ç ñòàíó âèäàòê³â:
ÿê ðîçïîðÿäíèê òà íà ùî ñàìå âè-
òðà÷àº êîøòè. Òðåò³é ð³âåíü ïî-
êàæå, êîòðà ³ç ãîñïîäàðñüêèõ îð-
ãàí³çàö³é îòðèìàëà ö³ êîøòè ÿê
îïëàòó çà ïîñëóãè»,— ïîÿñíþº â³í.

Òàêîæ â õîä³ îáãîâîðåííÿ äå-
ïóòàòè ñï³ëüíî ç ðîçðîáíèêàìè
ä³éøëè çãîäè, àáè â ìàéáóòíüîìó
äîäàòè ùå é ÷åòâåðòèé ð³âåíü,
ÿêèé ì³ñòèâ áè ³íôîðìàö³þ ïðî
òå, íà ùî ïëàíóºòüñÿ âèòðà÷àòè
êîøòè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó.

Íàðàç³ ïîêè íåâ³äîìî, áóäå öå
îêðåìèé ñàéò ÷è éîãî ðîçì³ñòÿòü
íà êîòðîìóñü ³ç ³ñíóþ÷èõ ïîðòà-
ë³â ì³ñüêî¿ âëàäè.

×åðåç òðè òèæí³ äåïóòàòè òà
ðîçðîáíèêè ïðîåêòó çíîâó çáå-
ðóòüñÿ, ùîá îáãîâîðèòè ïèòàííÿ
ïîäàëüøî¿ ðîáîòè. Òàêîæ, ÿê çà-
çíà÷èâ ïàí Ìîðîç, ïðèéìàþòüñÿ
ïðîïîçèö³¿ äåïóòàò³â ñòîñîâíî òî-
ãî, â ÿêèõ íàïðÿìàõ íåîáõ³äíî äî-
îïðàöþâàòè äàíó ïðîãðàìó. Çà-
çíà÷èìî, çà éîãî ñëîâàìè, ïðîåêò
ïîâèíåí çàïðàöþâàòè ó ëèïí³ íè-
í³øíüîãî ðîêó �

ßê âèòðà÷àþòüñÿ êîøòè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó, äëÿ á³ëüøîñò³ êèÿí çàëèøàºòüñÿ
òàºìíèöåþ. Âèð³øèòè ïðîáëåìó çäàòíèé «áþäæåò-îíëàéí»: êîæåí ìåøêàíåöü
ñòîëèö³ çìîæå ïåðåãëÿíóòè, ÿê âèòðà÷àþòüñÿ ãðîø³ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â. Íàðàç³
äàíèé ïðîåêò çíàõîäèòüñÿ íà åòàï³ ðîçðîáêè. Äëÿ öüîãî ñòâîðåíà ñïåö³àëüíà
ðîáî÷à ãðóïà, äî ÿêî¿ óâ³éøëè äåïóòàòè Êè¿âðàäè. Êîøòè íà ðîçðîáêó «äî-
ñòóïíîãî áþäæåòó» áåðå íà ñåáå êîìïàí³ÿ SAP.

Ñâ³òëàíà ÌÀÆÓÐ²ÍÀ | «Õðåùàòèê»

Ó÷îðà íà çàñ³äàíí³ äåïóòàòñüêî¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè â³äáóëîñÿ îáãîâîðåííÿ êîíöåïö³¿ ïðîåêòó «áþäæåò-îíëàéí». Öå â ìàéáóòíüîìó äàñòü çìîãó êèÿíàì â³ëüíî ïåðåãëÿíóòè,
ÿê ³ íà ùî âèòðà÷àþòü êîøòè êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà, æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ãîñïîäàðñòâà òîùî
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Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì’ÿíñüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ’ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,
18/2, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 14,3 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ —
ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â (êâ³òêîâà ïðîäóêö³ÿ).
Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 3354,00 ãðí (áåç ÏÄÂ).

- íåæèòëîâå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Êåð÷åíñüêà, 5, çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 71,6 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿
îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³,
íå á³ëüøå ÿê 50 êâ.ì (äëÿ âåäåííÿ ñòàòóòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ôóíäàö³¿, íàïðàâëåíî¿ íà ðîáîòó
ñåðåä íàñåëåííÿ ç ïðîô³ëàêòèêè ñîö³àëüíî íåáåçïå÷íèõ ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü). Ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 521,98 ãðí (áåç ÏÄÂ).

- íåæèòëîâå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ïðîñï. Â³äðàäíèé, 24/93,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 40,2 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ
ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ðåìîíò òà
ïîøèòòÿ îäÿãó). Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 1367,50 ãðí (áåç ÏÄÂ).

- íåæèòëîâå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: áóëüâ. ²âàíà Ëåïñå, 17,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 29,0 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ
ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü ïðîäîâîëü÷î¿ ãðóïè òîâàð³â
(î÷èùåííÿ âîäè). Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 1058,00 ãðí (áåç ÏÄÂ).

- íåæèòëîâå öîêîëüíå ïðèì³ùåííÿ,ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë.Âèáîðçüêà,34/36, çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 67,70 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ —ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
³ ñòàíîâèòü ïîíàä 50 êâ.ì. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 353,82 ãðí (áåç ÏÄÂ).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñîëîì’ÿíñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà”, 03186, ì. Êè¿â, âóë. Ñîö³àë³ñòè÷íà, 6, òåë. 249-46-96, ôàêñ 249-48-18.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè

ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì’ÿíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 03020,ì.Êè¿â,ïðîñï.Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,
41, Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ê³ìí. ¹¹ 352, 359, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 207-09-31, 207-09-32.

ÏÀÒ “ÊÈ¯ÂÃÀÇ” ÏÎÂ²ÄÎÌËßª
Ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅ â³ä 03.03.2015 ¹538 “Ïðî âñòàíîâëåííÿ ðîçäð³áíèõ ö³í íà ïðèðîäíèé ãàç, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ

ïîòðåá íàñåëåííÿ” ç 1-ãî êâ³òíÿ 2015 ðîêó âñòàíîâëåí³ íàñòóïí³ ö³íè òà òàðèôè íà ãàç ïðèðîäíèé, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ
íàñåëåííÿì íà ïîáóòîâ³ ïîòðåáè.

Ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅ â³ä 03.03.2015 ¹ 513 ç 1-ãî êâ³òíÿ 2015 ðîêó äëÿ ÏÀÒ “Êè¿âãàç” çàòâåðäæåíèé òàðèô íà ðîçïîä³ë
ïðèðîäíîãî ³ íàôòîâîãî ãàçó ó ðîçì³ð³ 118,20 ãðí çà 1000 ì3 áåç óðàõóâàííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü.

Ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅ â³ä 03.03.2015 ¹ 553 ç 1-ãî êâ³òíÿ 2015 ðîêó äëÿ ÏÀÒ “Êè¿âãàç” çàòâåðäæåíèé òàðèô íà ïîñòà÷àííÿ
ïðèðîäíîãî ãàçó çà ðåãóëüîâàíèì òàðèôîì ó ðîçì³ð³ 58,10 ãðí çà 1000 ì3 áåç óðàõóâàííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
Îðåíäîäàâåöü — Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 02068, ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ, 11, êàá. 430, òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

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¯)

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¿ âëàñíîñ-
ò³ 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: 202-61-77, 202-61-76.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

¹
ï/ï Ñïîæèâàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó

Çà íàÿâíîñò³
ãàçîâèõ ë³-
÷èëüíèê³â

Çà â³äñóòíîñò³ ãàçîâèõ ë³÷èëüíèê³â

Ö³íà
ãàçó,

ãðí çà
1 ì3

Òàðèô íà ì³ñÿöü â êâàðòèðàõ,
ÿê³ ìàþòü: Íà ³íäèâ³-

äóàëüíå
îïàëåííÿ
áóäèíê³â â

îïàëþ-
âàëüíèé
ïåð³îä,
ãðí íà
1 êâ.ì

Ö³íà ãàçó,
ãðí çà 1 ì3

ïëèòó ãàçîâó
ïðè íàÿâíîñò³
ãàðÿ÷îãî âî-

äîïîñòà÷àííÿ,
ãðí íà 1 ëþ-

äèíó

ïëèòó ãàçîâó
ïðè â³äñóòíîñ-

ò³ ãàðÿ÷îãî
âîäîïîñòà-

÷àííÿ ³ ãàçî-
âîãî âîäî-

íàãð³âà÷à, ãðí
íà 1 ëþäèíó

ïëèòó ãà-
çîâó ³ ãà-
çîâèé âî-
äîíàãð³-
âà÷, ãðí
íà 1 ëþ-

äèíó

1. Íîðìà ñïîæèâàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó íà 1 ì³ñÿöü, ì3 - - 6,0 9,0 18,0 11,0

2.

Ïðèðîäíèé ãàç äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî îïàëåííÿ àáî êîì-
ïëåêñíîãî ñïîæèâàííÿ (³íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ, ïðèãîòó-
âàííÿ ¿æ³ òà/àáî ï³ä³ãð³â âîäè) ïðè ñïîæèâàíí³ äî 200 ì3

(âêëþ÷íî) íà ì³ñÿöü ó ïåð³îä ç 01 æîâòíÿ ïî 30 êâ³òíÿ

3,600 - - - - -

3. Ïðèðîäíèé ãàç äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ (êð³ì âèïàäê³â, ÿê³
ïåðåäáà÷åí³ ï.2) 7,188 7,188 43,13 64,69 129,38 79,07

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíò. òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,
êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíè-
êîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ

ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ. ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè,

ãðí

1

ÊÍÏ “Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñ-
òè÷íèé öåíòð ¹2 Äàðíèöüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà” (ì. Êè¿â, Õàð-
ê³âñüêå øîñå, 121, 564-44-09)

1 ïîâåðõ Õàðê³âñüêå øîñå,
121 48,20 Ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî

çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 10.03.2015

134,39 6 477,67

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÏÅ×ÅÐÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³

¹
ï/ï Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (àäðåñà, òåëåôîí) Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíà-

õîäæåííÿ
Çàãàëüíà ïëîùà, ùî
çäàºòüñÿ â îðåíäó

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ

Âàðò³ñòü 1 êâ. ì
ó ãðí áåç ÏÄÂ

Îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîäèíó ó ãðí 
(áåç ÏÄÂ) çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè

1
Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿, ì. Êè¿â, âóë. ²íñòèòóòñüêà, 24/7

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ (êëàñíà
ê³ìíàòà íà äðóãîìó ïîâåðñ³ ñïåö³à-
ë³çîâàíî¿ øêîëè ¹ 181 ³ì. ². Êóäð³)

ì. Êè¿â, âóë.
²âàíà Êóäð³, á.

22-À
55,4 êâ. ì

Ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâèõ
îñâ³òí³õ ïîñëóã ç àíãë³é-
ñüêî¿ òà í³ìåöüêî¿ ìîâè

17628,16
5,30 (ðîçêëàä çàíÿòü óçãîäæóºòüñÿ ç
äèðåêòîðîì ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè

¹ 181 ³ì. ². Êóäð³)

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. ¹ 210.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 280-15-39, 253-00-86.

¹ 
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà, êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà ïëîùà,
êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì 
ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëà-
òà çà 1 êâ. ì,

ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè,

ãðí

1

ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”
(04070, Íàáåðåæíå Øîñå, 2, 279-20-31)

òåõí³÷íèé ïîâåðõ Äåãòÿð³âñüêà, 37, ê. 1 10,08 Ðîçì³ùåííÿ îïåðàòîðà òåëåêîìóí³êàö³é, ÿêèé íà-
äàº ïîñëóãè ç ðóõîìîãî (ìîá³ëüíîãî) çâ’ÿçêó

Ñòàíîì íà 28.02.2015

2 ðîêè 364 äí³ 836,28 8429,75

2 2 ïîâåðõ Ãðèãîðîâè÷à-Áàðñüêîãî,
4-À, ë³ò. À 15,94 Ðîçì³ùåííÿ îïåðàòîðà òåëåêîìóí³êàö³é, ÿêèé íà-

äàº ïîñëóãè ç ðóõîìîãî (ìîá³ëüíîãî) çâ’ÿçêó
Ñòàíîì íà 28.02.2015

2 ðîêè 364 äí³ 447,94 7140,13

3 1 ïîâåðõ Âèáîðçüêà 111, ê. 1 6,00 Ðîçì³ùåííÿ îïåðàòîðà òåëåêîìóí³êàö³é, ÿêèé íà-
äàº ïîñëóãè ç ðóõîìîãî (ìîá³ëüíîãî) çâ’ÿçêó

Ñòàíîì íà 28.02.2015

2 ðîêè 364 äí³ 885,88 5315,29

4
Àìáóëàòîðíî-ïîë³êë³í³÷íèé çàêëàä 

“Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé äèòÿ÷èé ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð”
(02068, Óðë³âñüêà, 13, 220-19-57, 102 (âíóòð.))

1 ïîâåðõ Óðë³âñüêà, 13 11,80 Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó òî-
âàð³â äèòÿ÷îãî àñîðòèìåíòó

Ñòàíîì íà 18.02.2015

2 ðîêè 364 äí³ 96,12 1134,26

5 ÊÎ “Êè¿âìåäñïåöòðàíñ”
(04119, Äåãòÿð³âñüêà, 25, 536-04-03) 1 ïîâåðõ Êóðåí³âñüêà, 16-Â, ë³ò. À 406,30 Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó

Ñòàíîì íà 01.03.2015

2 ðîêè 364 äí³ 116,82 47463,12

6 ÊÏ “Êè¿ââîäôîíä”
(02002, Ìèê³ëüñüêî-Ñëîá³äñüêà, 7, (050)322-31-19) ï³äçåìíà áóä³âëÿ Ïåðåìîãè ïðîñï., á/í2 68,90 Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ âáèðàëüí³

Ñòàíîì íà 17.02.2015

2 ðîêè 364 äí³ 27,43 1890

7

ÊÏ “Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ”
(ì. Êè¿â, Âîëîäèìèðñüêà, 51-à, 234-23-24)

ï³äâàë Ë³ñîâèé ïðîñï., 25, ë³ò.
À 99,80 Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³é-

ñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ
Ñòàíîì íà ëþòèé 2015

2 ðîêè 364 äí³ 36,05 3598,04

8 1, 2 ïîâåðõè Ãîíãàäçå Ãåîðã³ÿ ïðîñï.,
20, ë³ò. Â

50,00
Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿

Ñòàíîì íà ñ³÷åíü 2015

2 ðîêè 364 äí³
1 ãðí íà ð³ê

1750,2749,80 
Âñüîãî: 99,80 35,15

9 1, 2 ïîâåðõè Ñèìèðåíêà, 1/2, ë³ò. À

26,80 Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³é-
ñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ

Ñòàíîì íà ñ³÷åíü 2015

2 ðîêè 364 äí³

60,01

6217,4548,00 
Âñüîãî: 74,80 Ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðí³ 96,02

10

ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”
(04070, Íàáåðåæíå øîñå, 2, 279-20-31)

1 ïîâåðõ Íàðîäíîãî Îïîë÷åííÿ,
14, ê. 4 10,00 Ðîçì³ùåííÿ îïåðàòîðà òåëåêîìóí³êàö³é, ÿêèé íà-

äàº ïîñëóãè ç ðóõîìîãî (ìîá³ëüíîãî) çâ’ÿçêó
Ñòàíîì íà 28.02.2015

2 ðîêè 364 äí³ 470,84 4708,38

11 âåðõíÿ ñòàíö³ÿ Ñàãàéäà÷íîãî Ïåòðà, 3,
ê. 2 2,00 Ðîçì³ùåííÿ îïåðàòîðà òåëåêîìóí³êàö³é, ÿêèé íà-

äàº ïîñëóãè ç ðóõîìîãî (ìîá³ëüíîãî) çâ’ÿçêó
Ñòàíîì íà 28.02.2015

2 ðîêè 364 äí³ 3824,01 7648,01

12 2 ïîâåðõ Ìàÿêîâñüêîãî Â. ïðîñï.,
61-Â 6,00 Ðîçì³ùåííÿ îïåðàòîðà òåëåêîìóí³êàö³é, ÿêèé íà-

äàº ïîñëóãè ç ðóõîìîãî (ìîá³ëüíîãî) çâ’ÿçêó
Ñòàíîì íà 28.02.2015

2 ðîêè 364 äí³ 1207,83 7246,97

13 òåõí³÷íèé ïîâåðõ Àêàäåì³êà Êîðîëüîâà, 7,
ë³ò. À 5,55 Ðîçì³ùåííÿ îïåðàòîðà òåëåêîìóí³êàö³é, ÿêèé íà-

äàº ïîñëóãè ç ðóõîìîãî (ìîá³ëüíîãî) çâ’ÿçêó
Ñòàíîì íà 28.02.2015

2 ðîêè 364 äí³ 901,02 5000,67

14 2 ïîâåðõ Âåðáîâà, 17 12,00 Ðîçì³ùåííÿ îïåðàòîðà òåëåêîìóí³êàö³é, ÿêèé íà-
äàº ïîñëóãè ç ðóõîìîãî (ìîá³ëüíîãî) çâ’ÿçêó

Ñòàíîì íà 28.02.2015

2 ðîêè 364 äí³ 846,7 10160,42

15 2 ïîâåðõ Áàëüçàêà, 19 311,66 Ðîçì³ùåííÿ îïåðàòîðà òåëåêîìóí³êàö³é, ÿêèé íà-
äàº ïîñëóãè ç ðóõîìîãî (ìîá³ëüíîãî) çâ’ÿçêó

Ñòàíîì íà 28.02.2015

2 ðîêè 364 äí³ 927,03 7342,09

16 ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”
(3070, Íàáåðåæíå øîñå, 2, 248-53-63) 2 ïîâåðõ Óñåíêà Ïàâëà, 6, ê.6 46,00 ²íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà (ðîçì³ùåí-

íÿ ñåðâåðíîãî êîìï’þòåðíîãî îáëàäíàííÿ)
Ñòàíîì íà 30.09.2014

2 ðîêè 364 äí³ 117,91 5423,75

17 Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 1 
(253121, Õàðê³âñüêå øîñå, 121, 564-52-54) 1 ïîâåðõ Õàðê³âñüêå Øîñå, 121,

ê. 7 16,40
²íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà (ïðîâåäåí-

íÿ òà îðãàí³çàö³ÿ ïîçäîðîâëåííÿ áàòüê³â ç
ïðèâîäó óðî÷èñòî¿ âèïèñêè íîâîíàðîäæåíèõ)

Ñòàíîì íà 31.12.2014

2 ðîêè 364 äí³ 176,45 2893,75

ÐÅÊËÀÌÀ
25 áåðåçíÿ 2015 ð.
¹42(4638)
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на	6	місяців ........245	рн.	40	�оп.

на	12	місяців ......490	рн.	80	�оп.

ІНДЕКС	ЩОДЕННОГО	ВИПУСКУ
(ВТ,	СР,	ЧТ,	ПТ) 61308
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Ð²ØÅÍÍß
Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради 

щодо надання додаткових гарантій учасникам 
антитерористичної операції та членам їх сімей

Рішення Київської міської ради № 164/1029 від 4 березня 2015 року
Відповідно до статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини четвертої стат%

ті 2 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з метою забезпечення со%
ціального захисту киян — учасників антитерористичної операції та їх сімей, а також сімей загиблих (помер%
лих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції та узгодження процедур надання до%
даткових гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�09�жовтня�2014�ро���№ 271/271�«Про�за-

твердження�Поряд���надання�допомо�и��и-

янам —��часни�ам�антитерористичної�опера-

ції�та�сім’ям��иян,�я�і�за�ин�ли�під�час�прове-

дення�антитерористичної�операції»�та�і�зміни:

1.1.�За�олово��до�рішення�ви�ласти�в�та�ій

реда�ції:

«Про�надання�додат�ових��арантій��часни-

�ам�антитерористичної�операції�та�членам�їх

сімей»

1.2.�П�н�т�1�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«1.�Затвердити�Порядо��надання�допомо�и

�иянам —��часни�ам�антитерористичної�опе-

рації�та�сім’ям��иян,�я�і�за�ин�ли�під�час�про-

ведення�антитерористичної�операції,�з�ідно�з

додат�ом�1».

1.3�П�н�т�2�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«2.�Затвердити�Порядо��по�риття�витрат�на

оплат��житлово-�ом�нальних�посл����иянам —

�часни�ам�антитерористичної�операції,�членам

їх�сімей�та�членам�сімей�за�иблих�(померлих)

�иян�під�час�проведення�антитерористичної

операції,�з�ідно�з�додат�ом�2.»

1.4.�Доповнити�рішення�новими�п�н�тами�3,

4�та�о�о�зміст�:

«3.�Департамент��житлово-�ом�нальної�ін-

фрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації),�відповідно�до�інформації,�отрима-

ної�від�Київсь�о�о�місь�о�о�війсь�ово�о��омі-

саріат�,�районних���місті�Києві�війсь�ових��о-

місаріатів�про��іль�ість�осіб,�зареєстрованих�в

місті�Києві,�що�за�ин�ли�під�час�проведення

антитерористичної�операції,�про�місце�збері-

�ання�їх�тіл�(м.�Дніпропетровсь�,�м.�Хар�ів,�

м.�Запоріжжя),�забезпеч�вати�транспорт�ван-

ня�тіл�меш�анців�міста�Києва,�за�иблих�під�час

проведення�антитерористичної�операції,�з�міс-

ця�збері�ання�до�Київсь�о�о�місь�о�о��лінічно-

�о�бюро�с�дово-медичної�е�спертизи�(в�л.

Оранжерейна,�9,�м.�Київ).

4.�Відш�од�вання��оштів�за�транспорт�вання

тіл�меш�анців�міста�Києва,�за�иблих�під�час�про-

ведення�антитерористичної�операції,�с�б’є�там

�осподарювання�здійснюється�Департаментом

житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�за�рах�но���ош-

тів,�передбачених�Про�рамою�поліпшення�ор-

�анізації�під�отов�и��ромадян�до�війсь�ової�сл�ж-

би,�припис�и�до�призовних�дільниць,�призов�

на�стро�ов��війсь�ов��сл�жб��та�війсь�ово-пат-

ріотично�о�виховання�молоді�на�2011 —�2015

ро�и,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�17�люто�о�2011�ро���№ 16/5403.

С�б’є�ти��осподарювання,�я�і�надають�по-

сл��и�із�транспорт�вання�тіл�меш�анців�міста

Києва,�за�иблих�під�час�проведення�антитеро-

ристичної�операції,�визначаються�Департамен-

том�житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з��рах�-

ванням�вимо��За�он��У�раїни�«Про�здійснення

державних�за��півель».»

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�3-6�вважати�відповід-

но�п�н�тами�5-8.

1.5.�У�підп�н�ті�6.3.�п�н�т��6�слова�«�часни-

�и�бойових�дій�антитерористичної�операції»�в

�сіх�відмін�ах�замінити�словами�«�часни�и�ан-

титерористичної�операції»���відповідних�від-

мін�ах.

2.�Внести�до�Поряд���надання�допомо�и��и-

янам —��часни�ам�антитерористичної�опера-

ції�та�сім’ям��иян,�я�і�за�ин�ли�під�час�прове-

дення�антитерористичної�операції,�затвердже-

но�о�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�09

жовтня�2014�ро���№ 271/271�та�і�зміни:

2.1.�Назв��Поряд���ви�ласти���та�ій�реда�-

ції:

«Додато��1

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�09.10.2014�№ 271/271

(в�реда�ції�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�09.12.2014

№ 525/525)

Порядо�

надання�допомо�и��иянам —��часни�ам�ан-

титерористичної�операції�та�сім’ям��иян,�я�і

за�ин�ли�під�час�проведення�антитерористич-

ної�операції».

2.2.�У�підп�н�тах»�2.2.�та�2.3.�п�н�т��2�сло-

ва�«�часни�ів�бойових�дій�антитерористичної

операції»замінити словами�«�часни�ів�антите-

рористичної�операції».

2.3.�Абзац�2�п�н�т��4�ви�ласти�в�та�ій�ре-

да�ції:

«�—��иянам —��часни�ам�антитерористич-

ної�операції�на�підставі�заяви,�до�я�ої�додаю-

ться��опії�паспорта,�довід�и�про�присвоєння

ідентифі�аційно�о�номера�та��опії�відповідних

довідо�,�виданих�за�формою,�визначеною�По-

ряд�ом�надання�стат�с���часни�а�бойових�дій

особам,�я�і�захищали�незалежність,�с�верені-

тет�та�територіальн��цілісність�У�раїни�і�брали

безпосередню��часть�в�антитерористичній�опе-

рації,�забезпеченні�її�проведення,�затвердже-

ним�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від

20�серпня�2014�ро���№�413�(далі —�до��мен-

ти,�я�і�підтвердж�ють��часть�в�антитерорис-

тичній�операції).»

2.4.�Абзац�2�п�н�т��6�ви�ласти�в�та�ій�ре-

да�ції:

«�—��иянам —��часни�ам�антитерористич-

ної�операції�на�підставі�заяви,�до�я�ої�додаю-

ться��опії�паспорта,�довід�и�про�присвоєння

ідентифі�аційно�о�номера�та��опії�до��ментів,

я�і�підтвердж�ють��часть�в�антитерористичній

операції�та�довідо��медичних�за�ладів,�що�під-

твердж�ють�проведене�доро�овартісне�лі��-

вання.»

2.5.�П�н�т�9�доповнити�абзацом�др��им�та-

�о�о�зміст�:�«До��менти,�зазначені���п�н�тах

4-7�цьо�о�Поряд���(�рім��опії�відповідних�дові-

до�,�виданих�за�формою,�визначеною�Поряд-

�ом�надання�стат�с���часни�а�бойових�дій�осо-

бам,�я�і�захищали�незалежність,�с�веренітет

та�територіальн��цілісність�У�раїни�і�брали�без-

посередню��часть�в�антитерористичній�опера-

ції,�забезпеченні�її�проведення,�затвердженим

постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�20

серпня�2014�ро���№ 413),�подаються�та�ож�в

ори�іналах�для�звір�и�з��опіями.»

3.�Назв��додат���1�до�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�09�жовтня�2014�ро���№ 271/271

ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«Додато��2

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�09.10.2014�№ 271/271

(в�реда�ції�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�09.12.2014

№ 525/525)

Порядо��

по�риття�витрат�на�оплат��житлово-�ом�-

нальних�посл�����иянам —��часни�ам��антите-

рористичної�операції,�членам�їх�сімей�та�чле-

нам�сімей�за�иблих�(померлих)��иян�під�час

проведення�антитерористичної�операції»

4.�Внести�до�Поряд���по�риття�витрат�на

оплат��житлово-�ом�нальних�посл����иянам —

�часни�ам�антитерористичної�операції,�чле-

нам�їх�сімей�та�членам�сімей�за�иблих�(помер-

лих)��иян�під�час�проведення�антитерористич-

ної�операції,�затверджено�о�рішенням�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�09�жовтня�2014�ро��

№ 271/271(в�реда�ції�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�09��р�дня�2014�ро���№ 525/525)

та�і�зміни:

4.1.�У�абзацах�2�та�4�п�н�т��4�після�слова

«бать�и»�доповнити�слова�«�часни�ів�антите-

рористичної�операції».

4.2.�Абзац�5�п�н�т��6�ви�ласти�в�та�ій�ре-

да�ції:

« — �опії�відповідних�довідо�,�виданих�за

формою,�визначеною�Поряд�ом�надання�ста-

т�с���часни�а�бойових�дій�особам,�я�і�захи-

щали�незалежність,�с�веренітет�та�територі-

альн��цілісність�У�раїни�і�брали�безпосередню

�часть�в�антитерористичній�операції,�забез-

печенні�її�проведення,�затвердженим�поста-

новою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�20�серп-

ня�2014�ро���№ 413»

4.3.�П�н�т�6�доповнити�абзацами�9-11�та-

�о�о�зміст�:

« — ори�інал�довід�и,�я�а�підтвердж�є�спла-

т��житлово-�ом�нальних�посл���(за�необхід-

ності);

— ори�інал�довід�и�з�навчально�о�за�лад�

із�зазначенням�термін��навчання��часни�а�ан-

титерористичної�операції�(за�необхідності).

До��менти,�зазначені���цьом��п�н�ті,�(�рім

�опії�відповідних�довідо�,�виданих�за�формою,

визначеною�Поряд�ом�надання�стат�с���час-

ни�а�бойових�дій�особам,�я�і�захищали�неза-

лежність,�с�веренітет�та�територіальн��цілі-

сність�У�раїни�і�брали�безпосередню��часть�в

антитерористичній�операції,�забезпеченні�її

проведення,�затвердженим�постановою�Кабі-

нет��Міністрів�У�раїни�від�20�серпня�2014�ро-

���№ 413),�подаються�та�ож�в�ори�іналах�для

звір�и�з��опіями.»

4.4.�П�н�т�7�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«Матеріальна�допомо�а�призначається�з�мо-

мент��звернення,�але�не�раніше�дати�приб�т-

тя�в�зон��антитерористичної�операції,�до��ін-

ця�бюджетно�о�ро��,�я�що�відс�тні�обставини

для�встановлення�іншо�о�період��призначен-

ня.»

4.5.�Доповнити�Порядо��новими�п�н�тами

8-9�та�о�о�зміст�:�

«8.�Матеріальна�допомо�а�призначається

ви�лючно��часни�ам�антитерористичної�опе-

рації,�членам�їх�сімей�та�членам�сімей�за�иб-

лих�(померлих)��часни�ів�антитерористичної

операції,�я�і�не�мають�піль��з�оплати�житло-

во-�ом�нальних�посл���з�ідно�чинно�о�за�о-

нодавства�У�раїни.

В�разі�зміни�обставин,�я�і�впливають�на�роз-

мір�матеріальної�допомо�и�(зміна�с�лад��сім’ї,

смерті�тощо),��правліннями�праці�та�соціаль-

но�о�захист��населення�районних�в�місті�Ки-

єві�державних�адміністрацій�здійснюється�пе-

рерах�но��розмір��матеріальної�допомо�и�з

місяця,�що�настає�за�місяцем,�в�я�ом��вини�-

ли�відповідні�обставини.

9.�Матеріальна�допомо�а�виплач�ється�шля-

хом�її�перерах�вання��повноваженим�ор�аном

на�рах�но��бан��,�зазначеним�одерж�вачем

виплати.»

У�зв’яз���із�цим�п�н�ти�8-9�вважати�відповід-

но�п�н�тами�10-12.

5.�Затвердити�зміни�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�17�люто�о�2011�ро���№ 16/5403

«Про�затвердження�Про�рами�поліпшення�ор-

�анізації�під�отов�и��ромадян�до�війсь�ової

сл�жби,�припис�и�до�призовної�дільниці,�при-

зов��на�стро�ов��війсь�ов��сл�жб��та�війсь�о-

во-патріотично�о�виховання�молоді�на�2011 —

2015�ро�и,�що�додаються.

6.�Заяви��иян-�чаcни�ів�антитерористичної

операції�та�членів�їх�сімей,�подані�до�набран-

ня�чинності�цим�рішенням,�роз�лядаються�з

перелі�ом�до��ментів,�наданих�відповідно�до

рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�09�жовтня

2014�ро���№ 271/271�та�від�09��р�дня�2014

ро���№ 525/525,�що�діяли�в�реда�ціях�на�час

подання�та�их�заяв.

7.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення����азе-

ті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

8.�Контроль�за�ви�онанням�рішення�по�лас-

ти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради

з�питань�охорони�здоров’я�та�соціальної�полі-

ти�и.

Київський міський голова В. Кличко

Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�04.03.2015�№�164/1029

Зміни 
до рішення Київської міської ради від 17 лютого 2011 року № 16/5403 

«Про затвердження Програми поліпшення організації підготовки громадян
до військової служби, приписки до призовної дільниці, призову на строкову

військову службу та військово%патріотичного виховання молоді 
на 2011 — 2015 роки»

1.�В�п�н�ті�3�рішення:

слова�«Головном���правлінню�транспорт��та�зв’яз���ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Головном���правлінню�житлово�о��осподарства�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)»�замінити�відпо-

відно�словами�«Департамент��транспортної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)».

2.�В�те�сті�Про�рами�поліпшення�ор�анізації�під�отов�и��ромадян�до�війсь�ової�сл�жби,�при-

пис�и�до�призовних�дільниць,�призов��на�стро�ов��війсь�ов��сл�жб��та�війсь�ово-патріотично-

�о�виховання�молоді�на�2011 —�2015�ро�и,�затвердженої�рішенням,�слова:

«Головне��правління�освіти�і�на��и»,�«Головне��правління���справах�сім’ї,�молоді�та�спорт�»

в��сіх�відмін�ах�замінити�словами�«Департамент�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт�»���відповідних

відмін�ах.

«Головне��правління�охорони�здоров’я»�в��сіх�відмін�ах�замінити�словами�«Департамент�охо-

рони�здоров’я»���відповідних�відмін�ах.

«Головне��правління�транспорт��та�зв’яз��»�в��сіх�відмін�ах�замінити�словами�«Департамент

транспортної�інфрастр��т�ри»���відповідних�відмін�ах.

«Головне��правління�житлово�о��осподарства»�в��сіх�відмін�ах�замінити�словами�«Департа-

мент�житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри»���відповідних�відмін�ах.

3.�Підп�н�т�2.4.�п�н�т��2�розділ��IV�Про�рами�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«2.4.�Забезпечення�е�стреної�ева��ації�важ�опоранених�бійців —�жителів�міста�Києва�із�зо-

ни�проведення�антитерористичної�операції�та�осіб,�я�і�за�ин�ли�в�ході�проведення�антитеро-

ристичної�операції.

Київсь�ий�місь�ий�війсь�овий��омісаріат,�районні���м.�Києві�війсь�ові��омісаріати,�Департа-

мент�житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�(2015�р.)»
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4.�Позицію�12�додат���2�до�Про�рами�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«

»

5.�У�додат���4�до�Про�рами:

5.1.�У��рафі�«2014�рі�»�позиції�«Бюджет�м.�Києва»�цифри�«2662,0»�замінити�цифрами�«1662,0».

5.2.�У��рафі�«2015�рі�»�позиції��«Бюджет�м.�Києва»�цифри�«1662,0»замінити�цифрами�«2662,0».

Київський міський голова В. Кличко

12. Забезпечення
екстреної евакуації
важкопоранених
бійців � жителів
міста Києва із зони
проведення
антитерористичної
операції та осіб, які
загинули в ході
проведення
антитерористичної
операції

2015 р. Київський міський військовий
комісаріат, районні у м. Києві
військові комісаріати,
Департамент житлово�
комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської
міської державної
адміністрації)

Бюджет
м.Києва

2015 р.
1000,0
тис.грн

Своєчасне
надання
медичної
допомоги

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради 

від 17 лютого 2011 року № 19/5406 
«Про затвердження міської цільової програми 

«Турбота. Назустріч киянам» 
на 2011%2015 роки» 

та фінансування її заходів у 2015 році
Рішення Київської міської ради № 165/1030 від 4 березня 2015 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», з ме%
тою забезпечення подальшого соціального захисту окремих категорій малозахищених верств населення міс%
та Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�зміни�до�місь�ої�цільової

про�рами�«Т�рбота.�Наз�стріч��иянам»�на

2011-2015�ро�и»,�затвердженої�рішенням�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�17�люто�о�2011�ро��

№ 19/5406�(в�реда�ції�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�04�вересня�2014�ро���№ 46/46),

ви�лавши�її�в�реда�ції,�що�додається.

2.�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�спрям�вати

видат�и�в�обсязі�494622,5�тис.��рн�на�ви�о-

нання�місь�ої�цільової�про�рами�«Т�рбота.�На-

з�стріч��иянам»�на�2011-2015�ро�и»,�затвердже-

ної�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17�лю-

то�о�2011�ро���№ 19/5406,�в�том��числі:

— на�по�ашення��точненої�забор�ованості

станом�на�01�січня�2015�ро��,�що�зареєстро-

вана�в�ор�анах�Державної��азначейсь�ої�сл�ж-

би�У�раїни,—23034,5�тис.��рн;

— на�надання�одноразової�адресної�соціаль-

ної�матеріальної�допомо�и�о�ремим��ате�орі-

ям�соціально�незахищених�верст�населення,

ветеранам�війни�м.�Києва —�230836,4�тис.��рн;

— на�забезпечення�надання�допомо�и�на�по-

ховання��часни�ів�АТО�та��омпенсацію�витрат,

пов’язаних�із�доро�овартісним�лі��ванням��иян-

�часни�ів�бойових�дій�АТО,—�1875,0�тис.��рн;

— на�надання�одноразової�адресної�матері-

альної�допомо�и�малозабезпеченим�верствам

населення�міста�Києва,�я�і�опинилися�в�с�лад-

них�життєвих�обставинах,—�936,0�тис.��рн;

— на�надання�щомісячної�матеріальної�до-

помо�и�прийомним�сім’ям,�одном��з�бать-

�ів-вихователів�дитячих�б�дин�ів�сімейно�о

тип�,�опі��н��чи�пі�л�вальни��,�я�і�вихов�ють

дитин�-інваліда,�я�а�є�сиротою�(померли�або

за�ин�ли�обоє�бать�ів),�на��ожн��дитин�-ін-

валіда-сирот�,—�346,3�тис.��рн;

— на�надання�щомісячної�матеріальної�до-

помо�и�прийомним�сім’ям,�одном��з�бать-

�ів-вихователів�дитячих�б�дин�ів�сімейно�о

тип�,�опі��н��чи�пі�л�вальни��,�я�і�вихов�ють

дитин�-інваліда�(на��ожн��дитин�-інваліда),—

477,3�тис.��рн;

— на�надання�щомісячної�матеріальної�до-

помо�и�прийомним�сім’ям,�одном��з�бать-

�ів-вихователів�дитячих�б�дин�ів�сімейно�о

тип�,�опі��н��чи�пі�л�вальни��,�я�і�вихов�ють

дитин��з�ВІЛ-�онта�том,�ВІЛ-стат�сом�(по-

зитивним)��онта�том�по��епатит��С,��епати-

том�С�(на��ожн��дитин�),—5,8�тис.��рн;

— на�надання�матеріальної�допомо�и�осо-

бам,�зареєстрованим�в�місті�Києві,�я�і�наро-

дили�троє�і�більше�дітей,�за�поданням�Де-

партамент��охорони�здоров’я�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації) —�35,0�тис.��рн;

— на�надання�допомо�и�на�поховання�осо-

би,�я�а�не�дося�ла�пенсійно�о�ві���та�на�мо-

мент�смерті�не�працювала,�не�переб�вала�на

сл�жбі,�не�зареєстрована���центрі�зайнято-

сті�я��безробітна,�ви�онавцю�волевиявлен-

ня�померло�о�або�особі,�я�а�зобов’язалася�по-

ховати�померло�о,—�3625,0�тис.��рн;

— на�сприяння�забезпечення�інвалідів,�осіб

похило�о�ві���та�жіно�,�я�і�зазнали�масте�-

томії,�протезами,�засобами�перес�вання,�ре-

абілітації,�засобами�особистої��і�ієни�(пам-

персами)�та�с�ладно�о�протез�вання,�в�то-

м��числі�першочер�ово��иян,�інвалідність�я�их

пов’язана�з��частю�в�АТО,—�9753,4тис.��рн;

— на�надання�матеріальної�допомо�и�на

придбання�твердо�о�палива�ветеранам�війни

та�малозабезпеченим�сім’ям,�я�і�отрим�ють

с�бсидію,—97,7�тис.��рн;

— на�забезпечення��омпенсації�витрат�на

навчання�ст�дентів�з�числа�дітей-інвалідів,

інвалідів,�дітей-сиріт�та�дітей�з�малозабез-

печених�родин���Від�ритом��міжнародном�

�ніверситеті�розвит���людини�«У�раїна» —

674,2�тис.��рн;

— на�проведення�заходів�по�відзначенню

Дня�вшан�вання��часни�ів�лі�відації�наслід-

�ів�аварії�на�Чорнобильсь�ій�АЕС���м.�Києві�та

відзначенню�річниць�Чорнобильсь�ої��атас-

трофи —�36,0�тис.��рн;

— на�забезпечення�оздоровлення�ветера-

нів�війни�та�праці,�дітей�війни�та��ромадян,�я�і

постраждали�внаслідо��Чорнобильсь�ої��а-

тастрофи,�м.�Києва —�2320,0�тис.��рн;

— на�забезпечення�без�оштовним�харч�-

ванням�та�прод��товими�наборами�малоза-

безпечених�одино�их��ромадян�та�інших�верств

населення�міста�Києва —�1149,3�тис.��рн;

— на�надання�матеріальної�допомо�и��и-

янам —��часни�ам�АТО,�членам�сімей�за�иб-

лих�(померлих)��иян�під�час�проведення�АТО,

а�та�ож�щомісячної�адресної�матеріальної

допомо�и��иянам —��часни�ам�антитерорис-

тичної�операції,�членам�їх�сімей�та�членам�сі-

мей�за�иблих�(померлих)��иян�під�час�про-

ведення�антитерористичної�операції�для�по-

�риття�витрат�на�оплат��ними�житлово-�о-

м�нальних�посл�� —�89401,2�тис.��рн;

— на��омпенсацію�витрат�за�піль�овий�про-

їзд�о�ремих��ате�орій��ромадян�місь�им�па-

сажирсь�им�транспортом�відповідно�до�рі-

шень�Київсь�ої�місь�ої�ради�КП�«Київпас-

транс»�та�КП�«Київсь�ий�метрополітен» —

129859,4�тис.��рн;

— на�надання�матеріальної�допомо�и�чле-

нам�сімей�за�иблих��иян —�Героїв�Небесної

Сотні�на�розроб���прое�тів�земле�строю�що-

до� відведення� земельних� діляно� —�

160,0�тис.��рн.

3.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адмініс-

трації)�забезпечити:

— розроблення�та�затвердження�поряд��

відш�од�вання�видат�ів�на��омпенсацію�опла-

ти�навчання���Від�ритом��міжнародном���ні-

верситеті�розвит���людини�«У�раїна»�піль-

�ових��ате�орій�ст�дентів;

— пере�ляд�розпорядження�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�від�15�червня

2011�ро���№ 991�«Про�надання�одноразової

адресної�матеріальної�допомо�и�малозахи-

щеним�верствам�населення�м.�Києва,�я�і

опинилися���с�ладних�життєвих�обставинах»;

— при�розробці�прое�т��місь�ої�цільової

про�рами�«Т�рбота.�Наз�стріч��иянам»�на

2016-2020�ро�и�врах�вати,�починаючи�з�2016

ро��,�перехід�до�надання�адресної�матері-

альної�допомо�и�ст�дентам�піль�ових��ате-

�орій�на�оплат��навчання���вищом��навчаль-

ном��за�ладі�за�їх�вибором�та�розробити�від-

повідний�порядо�.

4.�Районним�в�місті�Києві�державним�ад-

міністраціям:

4.1.�Здійснювати�фінанс�вання�заходів,

передбачених�місь�ою�цільовою�про�рамою

«Т�рбота.�Наз�стріч��иянам»�на�2011-2015

ро�и»,�затвердженою�рішенням�Київсь�ої

місь�ої� ради� від� 17� люто�о� 2011� ро��

№ 19/5406,�в�межах�бюджетних�призначень,

визначених�бюджетом�міста�Києва�на�2015

рі��з�ідно�з�додат�ом�2.�до�цьо�о�рішення.

4.2.�Надання�матеріальної�допомо�и�здій-

снювати�відповідно�до�Положення�про�по-

рядо��надання�одноразової�адресної�мате-

ріальної�допомо�и�малозахищеним�верствам

населення�м.�Києва,�я�і�опинилися�в�с�лад-

них�життєвих�обставинах,�затверджено�о

розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�від�15�червня�2011�ро��

№ 991.

5.�Се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради�спря-

м�вати�видат�и�в�обсязі�1582,6�тис.��рн�на

підтрим���діяльності�стр��т�рно�о�підрозді-

л���ом�нально�о�підприємства�«Госп�омоб-

сл��ов�вання»�«Центр�правової�допомо�и��и-

янам,�я�і�опинилися���с�ладних�життєвих�об-

ставинах».

6.�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації),�районним�в�місті�Києві�державним

адміністраціям:

— забезпечити�надання��омпле�сної�со-

ціально-психоло�ічної�допомо�и��иянам —

�часни�ам�антитерористичної�операції,�чле-

нам�їх�сімей�та�членам�сімей�за�иблих�(по-

мерлих)��иян�під�час�проведення�антитеро-

ристичної�операції;

— надати�Департамент��фінансів�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�пропозиції

щодо�розподіл���оштів�в�обсязі�3500,0�тис.

�рн�на�зазначен��мет��між�ви�онавцями�за-

ход��для�внесення�відповідних�змін�до�бюдже-

т��міста�Києва�на�2015�рі�.

7.�Департамент��соціальної�політи�и�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та

районним�в�місті�Києві�державним�адмініс-

траціям�здійснювати�фінанс�вання��станов

та�за�ладів,�створених�ор�анами�місцево�о

самовряд�вання,�місцевими�ор�анами�вла-

ди�в�межах�бюджетних�аси�н�вань,�встанов-

лених��ошторисами,�з��рах�ванням�бюджет-

них�зобов’язань�зареєстрованих�в�ор�анах

Державної��азначейсь�ої�сл�жби�У�раїни.

8.�Районним�в�місті�Києві�державним�ад-

міністраціям�що�вартально�подавати�Депар-

тамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�інформацію�про

стан�ви�онання�місь�ої�цільової�про�рами

«Т�рбота.�Наз�стріч��иянам»�на�2011-2015

ро�и»,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�17�люто�о�2011�ро���№ 19/5406

та�цьо�о�рішення�до�23�числа�місяця,�що�на-

стає�за�звітним�періодом.

9.�Департамент��соціальної�політи�и�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�за-

безпеч�вати�що�вартально�до�01�числа�др�-

�о�о�місяця,�що�настає�за�звітним�періодом,

надання�Департамент��е�ономі�и�та�інвес-

тицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації),�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації),�постійній��омі-

сії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет�

та�соціально-е�ономічно�о�розвит���та�по-

стійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

тань�охорони�здоров’я�та�соціальної�політи-

�и�інформацію�про�хід�ви�онання�місь�ої�ці-

льової�про�рами�«Т�рбота.�Наз�стріч��иянам»

на�2011-�2015�ро�и»,�затвердженої�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17�люто�о�2011

ро���№ 19/5406.�

10.�За��півлю�товарів,�робіт�та�посл���здій-

снювати�відповідно�до�чинно�о�за�онодав-

ства�У�раїни.

11.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішен-

ня�по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої

місь�ої�ради�з�питань�охорони�здоров’я�та

соціальної�політи�и�і�постійн���омісію�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�со-

ціально-е�ономічно�о�розвит��.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��1

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�04.03.2015�№�165/1030

Міська цільова програма 
"Турбота. Назустріч киянам" на 2011%2015 роки" 1. Паспорт міської цільової

програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011%2015 роки"

1. Ініціатор розроблення Програми Департамент соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа
органу виконавчої влади про розроблення
Програми

п. 1.2 Протоколу доручень, напрацьованих під час наради
з запровадження програмно�цільового методу складання
та виконання місцевих бюджетів у місті Києві від 28
жовтня 2010 року, та доручення заступника голови
Київської міської державної адміністрації Новохатька
Л.М. від 22 листопада 2010 року № 46071

3. Розробник Програми Департамент соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

4. Співрозробники Програми �

5. Замовник (відповідальний виконавець)
Програми

Департамент соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)



6. Учасники (співвиконавці Програми) Районні в місті Києві державні адміністрації; 
Київська міська рада, Київський міський центр
зайнятості, Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації); 
Київський міський центр соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

7. Термін реалізації Програми 2011�2015 роки

7.1. Етапи виконання Програми (для
довгострокових програм)

I етап�2011 рік
II етап�2012�2015 роки

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь
у виконанні Програми (для комплексних
програм)

Бюджет міста Києва

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми, всього:
у тому числі

1 566 867,5 тис. грн

9.1. коштів бюджету міста Києва 1 566 867,5 тис. грн

9.2. коштів інших джерел �

Місь�а�цільова�про�рама�"Т�рбота.�Наз�стріч��иянам"�на�2011�-�2015�ро�и"�(далі�-�Про�рама)

під�отовлена�відповідно�до�за�онів�У�раїни�"Про�стат�с�ветеранів�війни,��арантії�їх�соціально�о

захист�",�"Про�основні�засади�соціально�о�захист��ветеранів�праці�та�інших��ромадян�похило�о

ві���в�У�раїні",�"Про�основи�соціальної�захищеності�інвалідів�в�У�раїні",�"Про�стат�с�і�соціальний

захист��ромадян,�я�і�постраждали�внаслідо��Чорнобильсь�ої��атастрофи",�"Про�жертви�нацистсь�их

переслід�вань",�"Про�реабілітацію�жертв�політичних�репресій�в�У�раїні",�У�аз��Президії�Верховної

ради�У�раїнсь�ої�РСР�від�29�березня�1990�ро���№�8985-ХІ�"Про�о�олошення�дня�26��вітня�"Днем

Чорнобильсь�ої�тра�едії",�У�аз��Президента�У�раїни�від�10�листопада�2006�ро���№�945/2006

"Про�День�вшан�вання��часни�ів�лі�відації�наслід�ів�аварії�на�Чорнобильсь�ій�АЕС",�У�аз�

Президента�У�раїни�від�13��вітня�1999�ро���№�374/99�"Про�День�працівни�а�соціальної�сфери",

постанови�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�31�січня�2007�ро���№�99�"Про�затвердження�Поряд��

надання�допомо�и�на�поховання�дея�их��ате�орій�осіб�ви�онавцю�волевиявлення�померло�о

або�особі,�я�а�зобов'язалася�поховати�померло�о".

Про�рама�сформована�Департаментом�соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�на�підставі�пропозицій�та�за�важень

стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації).

2.�Визначення�проблем,�на�розв'язання�я�их�спрямована�Про�рама

Фінансово-е�ономічна��риза�відч�тно�позначилась�на�я�ості�життя��иян.�Найбільше�потерпають

від�бідності�непрацездатні�особи,�особи�з�обмеженими�фізичними�можливостями.�Вжиття

системних�заходів�щодо�підвищення�я�ості�життя�незаможних�верств�населення�та�необхідність

збереження�пріоритетних�напрям�ів�соціально�о�захист�,�запобі�ання�по�либленню�бідності�на

підставі�ви�онання�соціальних�зобов'язань�Київсь�ої�місь�ої�влади�дозволять�реально�підтрим�вати

незаможні�верстви�населення�міста,�створити�систем��захист��населення�від�соціальних�ризи�ів

в��мовах�реформ�вання�соціальної�сфери�і�підвищення�я�ості�життя,��дос�оналення�за�онодавства

з�надання�соціальних�піль��та�преференцій.

3.�Мета�Про�рами�

Мета�Про�рами�-�с�ттєве�підвищення�ефе�тивності�системи�соціальної�допомо�и�в�місті�Києві

через�посилення�адресності�при�її�наданні�та�шляхом�в�лючення�додат�ових�заходів�щодо

соціальної�підтрим�и��ромадян�для�забезпечення�їм��ідно�о�існ�вання,�вирішення�проблем

матеріально-технічно�о,�соціально-поб�тово�о,���льт�рно-масово�о�хара�тер�,�здійснення

�он�ретних�заходів,�спрямованих�на�надання�адресної�підтрим�и�незаможним�верствам�населення,

надання�соціально-правової,�тр�дової�та�медичної�реабілітації�особам�з�обмеженими�фізичними

можливостями,�зал�чення�до�співробітництва��ромадсь�их�ор�анізацій,�поліпшення�становища

людей�з�різними�вадами.

4.�Обґр�нт�вання�шляхів�і�засобів�розв'язання�проблеми,�обся�ів�та�джерел�фінанс�вання;

стро�и�та�етапи�ви�онання�Про�рами

Кате�орія��ромадян,�на�я�их�поширюється�дія�Про�рами:�незаможні�верстви�населення.

Пріоритетні�завдання:

— надання�одноразової�адресної�соціальної�матеріальної�допомо�и�о�ремим��ате�оріям�соціально

незахищених�верств�населення,��часни�ам�антитерористичної�операції,�ветеранам�війни,�сім'ям

за�иблих��часни�ів�бойових�дій�в�Аф�аністані�та�на�території�інших�держав�та�сім'ям�за�иблих

війсь�овосл�жбовців,�я�і�за�ин�ли�або�померли�в�мирний�час,�жертвам�політичних�репресій�з

на�оди�відзначення�державних,�релі�ійних�свят�та�визначних�дат�з�метою�їх�підтрим�и�та�профіла�ти�и

можливої�асоціальної�поведін�и;

— підтрим�а�інвалідів,�ветеранів�війни�та�праці,��ромадян,�я�і�постраждали�внаслідо��Чорнобильсь�ої

�атастрофи,�вдів�померлих��часни�ів�війни;

— надання�одноразової�адресної�матеріальної�допомо�и�о�ремим��ате�оріям�малозабезпечених

верств�населення�міста�Києва,�я�і�опинилися�в�с�ладних�життєвих�обставинах,�та�сім'ям�за�иблих

на�виробництві;

— забезпечення�оздоровлення�ветеранів�війни�та�праці,�дітей�війни,��ромадян,�я�і�постраждали

внаслідо��Чорнобильсь�ої��атастрофи,�дітей-інвалідів�із�б�дин�ів-інтернатів�системи�соціально�о

захист�;

— забезпечення�інвалідів,�осіб�похило�о�ві���та�жіно�,�я�і�зазнали�масте�томію,�протезами,

засобами�перес�вання,�реабілітації�та�с�ладно�о�протез�вання;

— забезпечення�реалізації�права�на�здоб�ття�вищої�освіти�для�дітей-інвалідів,�дітей-сиріт�та

дітей�з�малозабезпечених�родин;

— забезпечення�ортопедичним�вз�ттям�жителів�міста�Києва;

— надання�права�пенсіонерам�та�інвалідам�міста�Києва,�непрацюючим�особам,�я�і�здійснюють

до�ляд�за�дітьми-інвалідами,�особам,�я�і�не�мають�права�на�пенсію,�бать�ам�ба�атодітної�сім'ї,�я�і

не�мають�права�відповідно�до�чинно�о�за�онодавства�на�піль�овий�проїзд�в�метрополітені,

безоплатно�о�проїзд��в�метрополітені;

— забезпечення�без�оштовним�харч�ванням�малозабезпечених�одино�их��ромадян�та�інших

верств�населення�міста�Києва;

— надання�додат�ових�доплат�та�допомо�,�передбачених�за�онодавством�У�раїни,�о�ремим

малозабезпеченим�верствам�населення;

— надання�правової�допомо�и��иянам,�я�і�опинились���с�ладних�життєвих�обставинах;

— забезпечення�засобами�особистої��і�ієни�(памперсами)�лежачих�хворих;

— надання�матеріальної�допомо�и��иянам�-��часни�ам�антитерористичної�операції�та�членам�сімей

�иян,�я�і�за�ин�ли�(померли)�під�час�проведення�антитерористичної�операції,�а�та�ож�щомісячної

адресної�матеріальної�допомо�и��иянам�-��часни�ам�антитерористичної�операції�для�по�риття

витрат�на�оплат��ними�житлово-�ом�нальних�посл��.�Фінанс�вання�заходів�щодо�ви�онання

Про�рами�здійснюватиметься�за�рах�но���оштів�місь�о�о�бюджет��із�зал�ченням�інших�джерел

фінанс�вання,�не�заборонених�за�онодавством�У�раїни.

Видат�и�на�ви�онання�заходів�Про�рами�щоро���передбачатим�ться�при�форм�ванні�по�азни�ів

місь�о�о�бюджет�,�виходячи�з�реальних�можливостей.

З�метою�системно�о�аналіз��реалізації�Про�рами�проводитиметься�щорічний�моніторин��ви�онання

передбачених�заходів.

Етапи�ви�онання�Про�рами:�щоро���протя�ом�2011-2015�ро�ів,���ході�я�их�передбачається

вжити�заходів�щодо�розвит���системи�реабілітації�та�тр�дової�зайнятості�осіб�з�обмеженими

фізичними�можливостями,�надання�матеріальної�допомо�и,�дост�п��інвалідів�до�всіх�видів�освітніх

посл��.

5.�Ор�анізація��правління�та��онтроль�за�ходом�реалізації�Про�рами

Ор�анізація�ви�онання�Про�рами�здійснюється�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією).

Що�вартально�надається�інформація�про�хід�ви�онання�Про�рами�Департамент��е�ономі�и�та

інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),

Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації),�а�та�ож�постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�охорони�здоров'я�та�соціальної

політи�и�та�постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��.

6.�Координація�та��онтроль�за�ходом�ви�онання�Про�рами

Ви�онання�Про�рами�забезпеч�ється�ор�анами�ви�онавчої�влади�за�рах�но���оштів�місь�о�о

бюджет��з��рах�ванням�йо�о�можливостей����ожном��бюджетном��році�в�межах�аси�н�вань,

передбачених�на�соціальний�захист�та�соціальне�забезпечення.

Ви�онання�заходів�Про�рами�дасть�змо���посилити�соціальний�захист�населення�та�дозволить

реально�підтримати�життєздатність�найбільш�вразливих�меш�анців�міста.

7.�Напрями�діяльності�та�заходи�місь�ої�цільової�про�рами�"Т�рбота.�Наз�стріч��иянам"�на�2011-2015�ро�и"

№
п/п

Назва напряму
діяльності (пріоритетні

завдання)

Перелік заходів
Програми

Строк виконання
заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі: Очікуваний результат

І етап ІІ етап

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

1 Адресна матеріальна
допомога

1. Надавати
одноразову
адресну
соціальну
матеріальну
допомогу
окремим
категоріям
соціально
незахищених
верств
населення,
ветеранам
війни м. Києва

2011�2015 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

21 449,5 380951,5 199367,2 — 230836,4 I етап 
Показники поодукгу 
Кількість одержувачів �142,1 тис. осіб 
(2 виплати) 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги �105 грн
Показник якості 
Відсоток збільшення середнього розміру
допомоги до минулого року � 5 % 
II етап
Показники продукту 
Кількість одержувачів �450,0 тис. осіб (7
виплат) 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги �510 грн. на рік
Показник якості 
Відсоток збільшення середнього розміру
допомоги до минулого року�100%

2. Забезпечення
надання
допомоги на
поховання
учасників АТО
та компенсацію
витрат,
пов'язаних із
дороговартісним
лікуванням,
киянам�
учасникам
бойових дій
АТО

2014�2015 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

0,0 0,0 0,0 5 408,5 1 882,6 II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 
1) 6 осіб � дорого вартісне лікування; 
2) 150 осіб � допомога на поховання
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги 
1)250,0 тис. грн 
2) 2,5 тис. грн 
Показник якості 
1)відсоток збільшення кількості
одержувачів до минулого року �100%;
2) збільшення кількості одержувачів до
минулого року�у 1,9 разу
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3. На надання матеріальної допомоги
киянам �учасникам АТО, членам
сімей загиблих (померлих) киян під
час проведення АТО, а також
щомісячної адресної матеріальної
допомоги киянам �учасникам
антитерористичної операції, членам
їх сімей та членам сімей загиблих
(померлих) киян під час проведення
антитерористичної операції для
покриття витрат на оплату ними
житлово�комунальних послуг

2014�2015 Департамент
соціальної
політики

Бюджет
м.Києва

0,0 0,0 0,0 16 300,0 93533,5 II етап 
Показники продукту Кількість одержувачів �8020 осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги 
1) 2,5 тис. грн � матеріальна допомога; 
2) 720,6 грн � оплата житлово�комунальних послуг (щомісячно) 
Показник якості 
1) відсоток збільшення середнього розміру матеріальної допомоги
до минулого року � 0%; 2) відсоток збільшення витрат на житлово�
комунальні послуги до минулого року �100%

4. На надання одноразової допомоги
на неповнолітніх дітей, смерть
батьків (із числа жителів м. Києва)
яких пов'язана з участю у масових
акціях громадського протесту, що
відбулися у період з 21 листопада
2013 року по 21 лютого 2014 року
(Небесна Сотня)

2014�2015 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

0,0 0,0 0,0 41,5 35,1 II етап 
Показник продукту 
Кількість одержувачів � 8 осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 5,0 тис. грн

5. Забезпечувати надання
одноразової адресної матеріальної
допомоги малозабезпеченим
верствам населення м. Києва, які
опинилися в складних життєвих
обставинах

2011�2015 Департамент
соціальної
політики,
районні в
місті Києві
державні
адміністрації

Бюджет 
м. Києва 

3 059,9 3683,9 6035,3 5 040,8 5 614,2 I етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 7,2 тис. осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 300 грн 
Показник якості 
Відсоток збільшення середнього розміру допомоги до минулого
року �5% 
II етап 
Показники продукту � 11,7 тис. осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 370 грн 
Показник якості 
Відсоток збільшення середнього розміру допомоги до минулого
року � 5,7%

6. Забезпечувати надання допомоги
на поховання особи, яка не досягла
пенсійного віку та на момент смерті
не працювала, не перебувала на
службі, не зареєстрована у Центрі
зайнятості як безробітна, виконавцю
волевиявлення померлого або особі,
яка зобов'язалась поховати
померлого

2011�2015 Департамент
соціальної
політики,
районні в
місті Києві
державні
адміністрації
(з 01.01.2013)

Бюджет 
м. Києва

2 405,0 2 400,0 3200,0 3 200,0 5 204,8 I етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 1,7 тис. осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 1,0 тис. грн. 
II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 1,8 тис. осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 2,0 тис. грн. Показник якості 
Відсоток збільшення середнього розміру допомоги до минулого
року � 0%

7. Сприяти забезпеченню інвалідів,
осіб похилого віку та жінок, які
зазнали мастектомію, протезами,
засобами пересування, реабілітації,
засобами особистої гігієни
(памперсами) та складного
протезування, в тому числі
першочергово киян, інвалідність яких
пов'язана з участю в АТО

2011�2015 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

5 850,4 17 150,0 25780,5 16 468,6 16 395,8 I етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 6,2 тис. осіб 
Показник якості 
Відсоток збільшення кількості одержувачів � 5% 
II етап 
Показник продукту 
Кількість одержувачів �3,2 тис. осіб 
Показник якості 
Відсоток збільшення кількості одержувачів до минулого року � 0%

8. Сприяти забезпеченню
ортопедичним взуттям жителів міста
Києва

2011�2015 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

500,0 1550,0 1550,0 � � І етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 570 осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 0,9 тис. грн 
Показник якості 
1) відсоток збільшення кількості одержувачів до минулого року �
4%; 
2) відсоток збільшення середнього розміру допомоги до минулого
року � 5%

9. Здійснювати привітання мешканців
м. Києва, які відзначають свій 100�
літній ювілей, з врученням
матеріальної допомоги, квітів, адреса
та подарунку

2011�2015 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

47,0 42,0 45,0 I етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 51 особа 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 800 грн 
Показник якості 
Відсоток збільшення середнього розміру допомоги до минулого
року�10% 
II етап 
Показник продукту 
Кількість одержувачів � 75 осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги �1000 грн 
Показник якості 
Відсоток збільшення середнього розміру допомоги� 11%

10. Надавати матеріальну допомогу
на придбання твердого палива
ветеранам війни та
малозабезпеченим сім'ям, які
отримують субсидії

2011�2015 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

486,6 399,6 420,1 282,7 264,7 І етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів �120 осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 2,8 тис. грн 
Показник якості 
Відсоток збільшення середнього розміру допомоги � 6% 
II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 80 осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги �1,2 тис. грн

11. Надавати щомісячну матеріальну
допомогу прийомним сім'ям, одному
з батьків�вихователів дитячих
будинків сімейного типу, опікуну чи
піклувальнику, які виховують дитину�
інваліда, яка є сиротою (померли або
загинули обоє батьків), на кожну
дитину�інваліда� сироту

2013�2015 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

475,5 537,0 530,8 II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів �56 осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 0,5 тис. грн

12. Надавати щомісячну матеріальну
допомогу прийомним сім'ям, одному
з батьків�вихователів дитячих
будинків сімейного типу, опікуну чи
піклувальнику, які виховують дитину�
інваліда (на кожну дитину�інваліда)

2013�2015 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

772,6 990,5 767,8 II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів �96 осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 0,4 тис. грн

13. Надавати щомісячну матеріальну
допомогу прийомним сім'ям, одному
з батьків�вихователів дитячих
будинків сімейного типу, опікуну чи
піклувальнику, які виховують дитину
з ВІЛ�контактом, ВІЛ�статусом
(позитивним), контактом по гепатиту
С, гепатитом С (на кожну дитину)

2013�2015 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

88,4 11,0 9,4 II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів �1 особа 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 0,4 тис. грн



14. Надавати матеріальну допомогу
особам, зареєстрованим у місті Києві,
які народили троє і більше дітей, за
поданням Департаменту охорони
здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

2013�2015 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

� � 31,0 35,0 35,0 II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів �10 осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги �3,5 тис. грн 
Показник якості 
Відсоток збільшення середньомісячного доходу до минулого року �
0 %

15. Надавати матеріальну допомогу
окремим категоріям громадян,
зокрема: особам, які мають статус
учасника бойових дій в Афганістані,
громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи, та породіллям для
сплати за їх заявою членських внесків
до лікарняної каси, визначеної у
встановленому порядку

2013�2015 Департамент
соціальної
політики,
районні в
місті Києві
державні
адміністрації

Бюджет 
м. Києва

� � 7700,0 � �

16. Надавати матеріальну допомогу
членам сімей загиблих киян � Героїв
Небесної Сотні на розробку проектів
землеустрою щодо відведення
земельних ділянок

2015 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

� � � � 160,0 І етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 24 особи 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 6,66 тис. грн 
Показник якості 
Відсоток збільшення кількості одержувачів до минулого року �100%

2 Надання
соціальних
послуг
установами,
закладами
соціального
захисту,
створеними
за рішеннями
місцевих
органів влади

Забезпечувати надання соціальних
послуг установами, закладами
соціального захисту, створеними за
рішеннями місцевих органів влади

2011�2015 Департамент
соціальної
політики,
районні в
місті Києві
державні
адміністрації

Бюджет 
м. Києва

28 807,4 38448.4 44035,1 45 757,2 45 547,0 І етап 
Показники затрат 
1) кількість установ �12 одиниць; 
2) кількість штатних працівників � 602,5 осіб 
Показники продукту 1)кількість користувачів денних послуг � 85158
осіб; 
2) ліжкодні перебування в установах � 209500 
Показники ефективності
1) середньорічні витрати на 1 користувача денних послуг�71,3 грн; 
2) середні витрати на I л/д� 104,4 грн 
Показник якості 
Динаміка кількості користувачів за рік порівняно з попереднім
роком � 5% 
II етап 
Показники затрат 
1) кількість установ � 10 одиниць; 
2) кількість штатних працівників � 598,5 осіб 
Показники продукту 
1) кількість користувачів денних послуг�45477 осіб; 
2) ліжкодні перебування в установах � 36 500 Показники
ефективності 
1) середньорічні витрати на 1 користувача послуг � 377 грн; 
2) середні витрати на 1 л/д � 380 грн 
Показник якості 
Динаміка кількості користувачів за рік порівняно з минулим роком �
13000 осіб

3 Забезпечення
реалізації
права на
освіту

Забезпечувати компенсацію витрат на
навчання студентів з числа дітей�
інвалідів, інвалідів, дітей�сиріт та
дітей з малозабезпечених родин у
Відкритому міжнародному
університеті розвитку людини
"Україна"

2011�2015 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

6 350,0 10 450,0 3973,9 6 602,6 2800,8 І етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 350 осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги �10,0 тис. грн 
Показник якості
1) відсоток збільшення кількості одержувачів до минулого року �
6%; 
2) відсоток збільшення середнього розміру допомоги до минулого
року�10%
II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 39 осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 18,5 тис. грн

4 Оздоровлен�
ня

1. Забезпечувати обов'язкове
оздоровлення та санаторно�курортне
лікування дітей�інвалідів із будинків�
інтернатів системи соціального
захисту

2011�2015 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

500,0 550,0 600,0 � � I етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 85 осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 5,9 тис. грн 
Показник якості 
1) відсоток збільшення кількості одержувачів до минулого року �
5%; 
2) відсоток збільшення середнього розміру допомоги до минулого
року�5% 
II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 90 осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 6,7 тис. грн 
Показник якості 
1) відсоток збільшення кількості одержувачів � 0%; 
2) відсоток збільшення середнього розміру допомоги� 10%

2. Забезпечувати оздоровлення
ветеранів війни та праці, дітей війни
та громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи, м. Києва 

2011�2015 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

2 000,0 10 200,0 14581,0 і 7 288,9 8608,5 I етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів �907 осіб 
Показник ефективності 
Середня вартість путівки � 2,2 тис. грн 
Показник якості 
Відсоток збільшення кількості одержувачів � 4% 
II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів �450 осіб 
Показник ефективності 
Середня вартість путівки �5,2 тис. грн 
Показник якості 
Збільшення кількості одержувачів до минулого року � в 3,5 разу

5 Реабілітація
жінок, які
зазнали
мастектомію

Здійснювати соціальну, психологічну,
медичну реабілітацію жінок, які
зазнали мастектомію, в
реабілітаційних центрах та медичних
закладах

2011�2015 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

500,0 1 050,0 1500,0 1 491,5 1491,5 I етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів �476 осіб 
Показник якості 
Відсоток збільшення кількості одержувачів до минулого року � 5% 
II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів �523 особи 
Показник якості 
Відсоток збільшення кількості одержувачів �10%

6 Відзначення
кращих
працівників
соціальної
сфери

Забезпечувати проведення заходів по
вшануванню працівників соціальної
сфери

2011�2015 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

70,0 100,0 200,0 110,3 10,4 І етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів �141 особа 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 200 грн 
Показник якості 
1) відсоток збільшення кількості одержувачів до минулого року � 
3,5 %; 
2) відсоток збільшення середнього розміру допомоги до минулого
року � 5% 
II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 144 особи 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 300 грн 
Показник якості 
1) відсоток збільшення кількості одержувачів � 0%; 
2) відсоток збільшення середнього розміру � 0%
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7 Відзначення річниць та
вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС

Забезпечувати проведення заходів по
відзначенню Дня вшанування
учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС у м. Києві та
відзначенню річниць Чорнобильської
катастрофи

2011'
2015

Департамент
соціальної
політики

Бюджет
м. Києва

1 320,2 1 467,4 1561,7 502,7 301,7 I етап 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги ' 200 грн 
Показник якості 
Відсоток збільшення середнього розміру допомоги до минулого року'5% 
II етап 
Показник ефективності 
Проведення заходу '1 
Середній розмір допомоги ' 225 грн 
Показник якості 
Відсоток збільшення середнього розміру допомоги '12,5%

8 Забезпечення безкоштовним
харчуванням

Сприяти забезпеченню
безкоштовним харчуванням та
продуктовими наборами
малозабезпечених одиноких
громадян та інших верств населення
м. Києва  

2011'
2015

Департамент
соціальної
політики, районні
в місті Києві
державні
адміністрації

Бюджет
м. Києва

5 370,1 6000,8 7666,4 7 986,3 6604,8 І етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів '28,8 тис. осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги '186 грн 
Показник якості 
1) відсоток збільшення кількості одержувачів до минулого року ' 5%; 
2) відсоток збільшення середнього розміру допомоги до минулого
року'10% 
II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів '22,1 тис. осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги ' 270 грн 
Показник якості 
II етап 
Показник продукту Кількість залучених осіб '5,3 тис. осіб 
Показник ефективності 
Середньомісячний розмір оплати праці не менше 50% від мінімальної
заробітної плати

9 Надання правової допомоги
киянам

Підтримка діяльності структурного
підрозділу комунального
підприємства "Госпкомобслугову'
вання" Центр правової допомоги
киянам, які опинились у складних
життєвих обставинах

2012'
2015

Секретаріат
Київської міської
ради

Бюджет 
м. Києва

1406,2 1406,2 1 505,2 1582,6 II етап 
Показники продукту 
Кількість звернень громадян ' 10000 осіб 
Показник ефективності 
Середньорічні витрати на 1 заявника '158 грн 
Показник якості 
Збільшення кількості одержувачів порівняно до минулого року ' в 2 рази 

10 Надання безготівкової допомоги Здійснювати компенсацію витрат
щомісячної адресної безготівкової
допомоги окремим категоріям
соціально незахищених верств
населення міста Києва за надані
комунальні послуги

2012 '
2015

Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

14045,0 II етап 
Буде забезпечено погашення кредиторської заборгованості, витрат
щомісячної адресної безготівкової допомоги окремим категоріям
соціально незахищених верств населення міста Києва за надані
комунальні послуги в 2009 році

11 Організація громадських та інших
робіт тимчасового характеру для
залучення безробітних, які
перебувають на обліку в службі
зайнятості, та інших категорій
осіб

Оплата за виконані роботи залучених
безробітних та інших категорій осіб
для участі в оплачуваних
громадських роботах з метою
матеріальної підтримки та
додаткового стимулювання мотивації
до праці в інтересах територіальної
громади міста

2013'
2015

Департамент
соціальної
політики,
Київський
міський центр
зайнятості,
районні в місті
Києві державні
адміністрації

50% 
'бюджет 
м. Києва

1200,0 295,0 634,6 II етап 
Показник продукту 
Кількість залучених осіб '5,3 тис. осіб 
Показник ефективності 
Середньомісячний розмір оплати праці не менше 50% від мінімальної
заробітної плати

12 Надання комплексної соціально'
психологічної допомоги киянам '
учасникам антитерористичної
операції, членам їх сімей та
членам сімей загиблих
(померлих) киян під час
проведення антитерористичної
операції

Забезпечувати надання комплексної
соціально'психологічної допомоги
киянам 'учасникам
антитерористичної операції, членам
їх сімей та членам сімей загиблих
(померлих) киян під час проведення
антитерористичної операції

2015 Департамент
освіти і науки,
молоді та спорту;
Київський
міський центр
соціальних служб
для сім'ї, дітей та
молоді;   районні
в місті Києві
державні
адміністрації    

Бюджет 
м. Києва

3500,0 II етап 
Показник продукту 
Кількість одержувачів інформаційних послуг ' 6,0 тис. осіб 
Кількість одержувачів соціальних послуг (психологічні, соціально'
педагогічні, правові) ' 4,2 тис. осіб 
Показник якості 
Покращення життя визначених категорій осіб

13. Компенсація витрат за пільговий
проїзд

Забезпечувати компенсацію витрат за
пільговий проїзд окремих категорій
громадян міським пасажирським
транспортом відповідно до рішень
Київської міської ради 
КП "Київпастранс" та КП "Київський
метрополітен"

2015 Департамент
соціальної
політики

Бюджет
м. Києва

129 859,4 II етап 
Показник продукту 
Кількість одержувачів '460,2 тис. осіб/12 місяців 
Показник ефективності 
Середній розмір компенсації ' 23,5 грн

8.�Рес�рсне�забезпечення�місь�ої�цільової�про�рами�"Т�рбота.�Наз�стріч��иянам"�на�2011-2015�ро�и"�

тис.��рн

Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми Усього витрат на виконання
ПрограмиІ II

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 78 716,1 475 849,8 336 234,9 119 855,3 556 211,4 1 566 867,5

Бюджет м. Києва 78 716,1 475 849,8 336 234,9 119 855,3 556 211,4 1 566 867,5

Кошти інших джерел ' ' ' ' ' '

Київський міський голова В. Кличко 

Київський міський голова В. Кличко 

Районні в місті Києві
державні

адміністрації

Всього Забезпечення надання одноразової адресної матеріальної
допомоги малозабезпеченим верствам населення 

м. Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах

Забезпечення безкоштовним харчуванням та про'
дуктовими наборами малозабезпечених одино'
ких громадян та інших верств населення м. Києва

Відзначення річниць та вшанування
учасників ліквідації наслідків аварії

на Чорнобильській АЕС

Організація громадських та інших робіт тимчасового
характеру для залучення безробітних, які перебувають
на обліку в службі зайнятості, та інших категорій осіб

Голосіївська 785,5 409,6 321,9 10,0 44,0

Дарницька 703,0 502,2 99,7 0,0 101,1

Деснянська 1 031,8 524,7 375,3 42,8 89,0

Дніпровська 1 207,6 520,5 642,6 20,0 24,5

Оболонська 1 172,1 712,0 300,1 10,0 150,0

Печерська 420,6 52,8 313,4 15,0 39,4

Подільська 1 350,8 590,0 745,8 2,0 13,0

Святошинська 1 948,1 409,8 1 349,5 115,8 73,0

Солом'янська 1 153,8 437,8 660,0 0,0 56,0

Шевченківська 1 186,0 454,8 641,8 44,8 44,6

Разом: 10959,3 4 614,2 5 450,1 260,4 634,6

Додато��2

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від��04.03.2015�№�165/1030

Фінанс�вання���2015�році�заходів�місь�ої�цільової�про�рами�"Т�рбота.�Наз�стріч��иянам"�на�2011-2015�ро�и"�районними�в�місті�Києві�державними�адміністраціями

для�проведення�заходів���2015�році�(на�по�ашення��редиторсь�ої�забор�ованості,�я�а�с�лалася�станом�на�01.01.2015)�місь�ої�цільової�про�рами�"Т�рбота.�Наз�стріч��иянам"

на�2011-2015�ро�и"�спрям�вати��ошти�в�обсязі�10�959,3�тис.��рн,�а�саме:
тис.�рн
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