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Ó ÑÒÎËÈÖ² ñòàðòóâàëà ïðîãðàìà ï³ä íàçâîþ
«Êîíêóðñ íà êðàùèé ïðîåêò åíåðãîçáåðåæåí-
íÿ â áóäèíêàõ ÎÑÁÁ òà ÆÁÊ. Ó÷îðà â ì³ñüê-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïðî ¿¿ àêòóàëüí³ñòü ³ âàæ-
ëèâ³ñòü äëÿ êèÿí â ïëàí³ åíåðãîåôåêòèâíîñò³
ãîâîðèëè ïîñàäîâö³, ôàõ³âö³.

«Ì³ñòî çàðàç ïðîïîíóº äóæå ãàðí³ óìîâè
äëÿ ìîäåðí³çàö³¿ áóäèíêó. Ìè ñêîðèñòàëèñÿ
ïðîãðàìîþ äëÿ òîãî, ùîá óòåïëèòè «òîðöå-
â³» ñò³íè. Çàì³íèëè ñòàð³ â³êíà ó êîðèäîðàõ

³ îòðèìàëè çíà÷íî êîìôîðò-
í³ø³ óìîâè äëÿ íàøèõ ìåø-
êàíö³â»,— ðîçïîâ³â ãîëîâà
ïðàâë³ííÿ ÎÑÁÁ «Ïåðøèé
áóäèíîê» Ìèõàéëî Êàëüòà-
ãåéñåð.

ßê íàãîëîøóþòü ó ìåð³¿, êîí-
êóðñ — öå óí³êàëüíèé äëÿ Óêðà¿íè ïðîåêò, ñóòü
ÿêîãî ïîëÿãàº ó ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â åíåðãîçáå-
ðåæåííÿ çà ïðèíöèïîì ñï³âô³íàíñóâàííÿ.
Ì³ñòî îïëà÷óº 70 % âàðòîñò³ ðîá³ò, ìåøêàí-
ö³ — 30 %. Òîð³ê ñòîëèöÿ óñï³øíî ï³ëîòóâàëà
öþ ³í³ö³àòèâó. Ðåçóëüòàòîì ïðîåêòó â 2015 ðî-
ö³ ñòàëî òå, ùî ó 13 áóäèíêàõ ïðîâåäåíî ð³ç-
í³ âèäè ðîá³ò, ÿê³ äàëè çìîãó ï³äâèùèòè åíåð-
ãîåôåêòèâí³ñòü.

Ìåøêàíö³ áóäèíê³â çìîæóòü îòðèìàòè ãðàí-
òè íà òàê³ ðîáîòè: âñòàíîâëåííÿ áóäèíêîâèõ ïðè-
ëàä³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ðåêîíñòðóêö³ÿ
òåïëîâèõ ïóíêò³â òà âñòàíîâëåííÿ íîâèõ ³í-
äèâ³äóàëüíèõ òåïëîïóíêò³â, òåïëî³çîëÿö³ÿ òà
êàï³òàëüíèé ðåìîíò äàõ³â, çàì³íà â³êîí òà äâå-
ðåé â ì³ñöÿõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ íà åíåð-
ãîçáåð³ãàþ÷³, ìîäåðí³çàö³ÿ òà çàì³íà âíóòð³ø-
íüîáóäèíêîâèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, óòåïëåí-
íÿ ôàñàä³â, çàì³íà îñâ³òëþâàëüíèõ ïðèëàä³â
íà åíåðãîåôåêòèâí³ òà/àáî âñòàíîâëåííÿ äàò-
÷èê³â ðóõó.

«Êè¿â âèä³ëÿº íà öþ ïðîãðàìó ïîíàä 20 ìëí
ãðí. Ìèíóëîãî ðîêó ç ì³ñüêîãî áþäæåòó áóëî âè-
ä³ëåíî ïîíàä 5 ìëí ãðí íà ïðîâåäåííÿ åíåð-
ãîåôåêòèâíèõ çàõîä³â ó áóäèíêàõ, ùî ïåðå-
ìîãëè. Ùå ïîíàä 2 ìëí ãðí ç³áðàëè ìåøêàíö³.
Ñóìà ç³áðàíèõ êîøò³â çàëåæàëà â³ä âèäó ðî-
á³ò. Ó ñåðåäíüîìó öå 200 òèñ. ãðí íà îäèí æèò-

ëîâèé áóäèíîê. Îäíàê ö³ êîø-
òè â³ä³á’þòüñÿ ìåøêàíöÿì âæå
çà 1—2 ðîêè»,— çàçíà÷èâ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ òà ÷ëåí
êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ Ïåòðî Ïàí-
òåëåºâ.

Íàïðèêëàä, íà âóë. Áðàòè-
ñëàâñüê³é, 20 (ÎÑÁÁ-8) ìåøêàíö³ ç³áðàëè 120
òèñ. ãðí íà ðåêîíñòðóêö³þ ²ÒÏ, âñòàíîâëåí-
íÿ ë³÷èëüíèêà ïåðåä áîéëåðîì ÃÂÏ. Ð³÷íà
åêîíîì³ÿ ñïîæèâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ó ãðî-
øîâîìó åêâ³âàëåíò³ ñòàíîâèòèìå ïîíàä 160
òèñ. ãðí, òîáòî âêëàäåí³ êîøòè ëþäè ïîâåð-
íóòü ìåíøå, í³æ çà ð³ê. Ó ïîäàëüøîìó åêîíî-
ì³ÿ òåïëà ñòàíîâèòèìå ìàéæå 30 %.

ßê çàçíà÷èâ äåïóòàò Êè-
¿âðàäè Ìèõàéëî Òåðåíòüºâ
(äåïóòàòñüêà ôðàêö³ÿ «Ñî-
ë³äàðí³ñòü»), ïðèíöèï ñï³â-
ô³íàíñóâàííÿ äàº ïîäâ³éíó êî-
ðèñòü äëÿ ìåøêàíö³â. Ç îäíî-
ãî áîêó, öå äîïîìàãàº åêîíî-

ìèòè êîøòè, à ç ³íøîãî — âèêëèêàº îñîáëè-
âå â³ä÷óòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñâ³é áóäè-
íîê.

«Ìè äîìîâèëèñÿ ç êîëåãàìè-äåïóòàòàìè:
ÿêùî áóäå âåëèêà ê³ëüê³ñòü áàæàþ÷èõ âçÿòè
ó÷àñòü ó öüîìó êîíêóðñ³, òî ìè ïåðåãëÿíåìî
ïðîãðàìó ³ çá³ëüøèìî ¿¿ ô³íàíñóâàííÿ»,— çà-
çíà÷èâ Ìèõàéëî Òåðåíòüºâ.

Äî ñëîâà, ïðèéîì çàÿâîê íà ó÷àñòü ó êîí-
êóð³ òðèâàòèìå äî 15 êâ³òíÿ 2016 ðîêó. Ì³ñü-
êà âëàäà ïàðàëåëüíî ðîçðîáëÿº ìåõàí³çì ó÷àñ-
ò³ ó ïðîåêò³ äëÿ òèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â, äå ùå
íå ñòâîðåíî ÎÑÁÁ àáî ÆÁÊ �

Åíåðãîøàíñ äëÿ ÎÑÁÁ
�Êè¿âñüêà âëàäà âèä³ëèëà ïîíàä 20 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü íà ñï³ëüí³ ïðîåêòè

Íàä Áóäèíêîì 
ïðîôñï³ëîê çíåñóòü
íåçàêîííó íàäáóäîâó

Ó ñåðåäó Âèùèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä

Óêðà¿íè â³äõèëèâ êàñàö³éíó ñêàðãó

ï³äïðèºìñòâà «Ãîñïîäàðñüêå óïðàâ-

ë³ííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîô-

ñï³ëîê» óñïðàâ³ çà ïîçîâîì Êè¿âðà-

äè äî âêàçàíîãî òîâàðèñòâà, à òà-

êîæ äî îá’ºäíàííÿ ïðîôñï³ëîê,îð-

ãàí³çàö³é ïðîôñï³ëîê óì.Êèºâ³ «Êè-

¿âñüêà ðàäà ïðîôñï³ëîê»,ÒÎÂ «Áóä-

Æèë-Ïðîì» ïðî çíåñåííÿ ñàìî÷èí-

íîãî áóä³âíèöòâà òà çàëèøèâ ó ñè-

ë³ ð³øåííÿ ñóä³â ïîïåðåäí³õ ³íñòàí-

ö³é, ÿêèìè ïîçîâ áóëî çàäîâîëåíî

â ïîâíîìó îáñÿç³. Çîêðåìà çàçíà-

÷åí³ îñîáè çîáîâ’ÿçàí³ çíåñòè äâà

íåçàêîííî çâåäåíèõ ïîâåðõè çà àä-

ðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 16.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà óïðàâ-

ë³ííÿ ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëü-

íîñò³ Êè¿âðàäè Âîëîäèìèðà Ñëîí-

÷àêà,ïðîôñï³ëêè ðàçîì ç ÒÇÎÂ «Áóä-

Æèë-Ïðîì» áåç â³äïîâ³äíî¿ äîçâ³ëü-

íî¿ äîêóìåíòàö³¿ çá³ëüøèëè âèñîò-

í³ñòü Êè¿âñüêîãî áóäèíêó ïðîôñï³-

ëîê. Çâ³ñíî, ì³ñüêà âëàäà íå ìîãëà

çàëèøèòè öå áåç óâàãè.Çíàêîâî,ùî

ïîçîâ ñòîñîâíî ïåðåâ³ðêè âèñîòíî-

ñò³ ³í³ö³þâàëà Êè¿âðàäà, ³ íèí³ ìè

âèãðàëè âñ³ òðè ñóäîâ³ ³íñòàíö³¿».

Ïåðåõîäèìî 
íà ë³òí³é ÷àñ

Òðàäèö³éíî ïåðåõ³ä íà ë³òí³é ÷àñ

â³äáóâàºòüñÿ â îñòàíí³ âèõ³äí³ ïåð-

øîãî âåñíÿíîãî ì³ñÿöÿ.Òîæ ç ñóáî-

òè íà íåä³ëþ, î 3-é íî÷³ 27 áåðåç-

íÿ óêðà¿íö³ ïåðåâåäóòü ñòð³ëêè ãî-

äèííèêà íà ãîäèíó âïåðåä.

Çâè÷àéíî æ,çì³íà ÷àñó ñòâîðþº

äèñêîìôîðò, íàïðèêëàä, äëÿ òèõ,

õòî â öåé ïåð³îä â³äïðàâëÿºòüñÿ â

ïîäîðîæ ÷è ïîâåðòàºòüñÿ ç ïî¿çä-

êè.Àîñü ìåäèêè ïîïåðåäæàþòü íà-

ñàìïåðåä ëþäåé ç õðîí³÷íèìè çà-

õâîðþâàííÿìè,ùî ïåðø³ äí³ ïåðå-

õîäó íà ë³òí³é ÷àñ ìîæóòü íåãàòèâ-

íî ïîçíà÷èòèñÿ íà ¿õíüîìó ñàìî-

ïî÷óòò³. ßê ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó»

ãîëîâíèé ë³êàð Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-

ãî öåíòðó çäîðîâ’ÿ Îòòî Ñòîéêà,ïî-

÷èíàþ÷è ç 27 áåðåçíÿ ïîòð³áíî

àäàïòóâàòèñÿ äî á³ëüø ðàííüîãî

ï³äéîìó òà á³ëüø ðàííüîãî ïðîêè-

äàííÿ.«Îñîáëèâî ÷óòëèâ³ äî öüîãî

ëþäè,ÿê³ çâèêëè ïðîêèäàòèñÿ òà ëÿ-

ãàòè â îäèí ³ òîé æå ÷àñ.Òàêîæ ìî-

æóòü â³ä÷óâàòè ïåâí³ íåãàòèâí³ íà-

ñë³äêè îñîáè ç ñåðöåâî-ñóäèííèìè

çàõâîðþâàííÿìè,öóêðîâèì ä³àáå-

òîì òà ëþäè ë³òíüîãî â³êó.Öå ìîæå

âèðàæàòèñÿ ó ïîãàíîìó çàñèíàíí³

òà ïðîêèäàíí³,â³ä÷óòò³ ñîíëèâîñò³,

ïåðåïàäàìè àðòåð³àëüíîãî òèñêó,

çì³íàìè íàñòðîþ»,— çàçíà÷èâ ïàí

Ñòîéêà. Òîìó ôàõ³âåöü ðàäèòü çà

ê³ëüêà äí³â äî ïåðåõîäó íà ë³òí³é

÷àñ ëÿãàòè ñïàòè íà 15—20 õâèëèí

ðàí³øå çâè÷àéíîãî ðîçïîðÿäêó òà

âñòàâàòè, â³äïîâ³äíî, ðàí³øå.

íîâèíè

Íàéêðàùå ïðî êîðèñòü ì³ñüêîãî
êîíêóðñó ç ïðîåêòó åíåðãîçáåðå-
æåííÿ ìîæóòü ðîçêàçàòè ò³, õòî
íèì óæå ñêîðèñòàâñÿ. Ñàìå êå-
ð³âíèêè ÎÑÁÁ òà ÆÁÊ ä³ëèëèñÿ
ñâî¿ì äîñâ³äîì ñï³âïðàö³ ç ì³ñü-
êîþ âëàäîþ ³ àã³òóâàëè ñâî¿õ êî-
ëåã äîëó÷àòèñÿ äî âàæëèâîãî çà-
õîäó — «Êîíêóðñ íà êðàùèé
ïðîåêò åíåðãîçáåðåæåííÿ â áó-
äèíêàõ ÎÑÁÁ òà ÆÁÊ», ÿêèé ÿê-
ðàç ñòàðòóâàâ ó ì³ñò³. Íàðàç³ íà
öþ ïðîãðàìó âèä³ëèëè 20 ì³ëü-
éîí³â, àëå, ÿê îá³öÿþòü äåïóòàòè,
öþ ñóìó ìîæóòü çá³ëüøèòè.

Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Ìåøêàíö³ áóäèíê³â, ÿê³ ïåðåìîæóòü â êîíêóðñ³, çìîæóòü îòðèìàòè ãðàíòè íà âñòàíîâëåííÿ áóäèíêîâèõ ïðèëàä³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, òåïëî³çîëÿö³þ òà êàïðåìîíò
äàõ³â, óòåïëåííÿ ôàñàä³â, çàì³íó îñâ³òëþâàëüíèõ ïðèëàä³â íà åíåðãîåôåêòèâí³ òîùî
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про затвердження міської цільової програми 
«Турбота. Назустріч киянам» на 2016—2018 роки
Рішення Київської міської ради № 116/116 від 3 березня 2016 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26, підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою подальшого соціального захисту окремих катего'
рій малозахищених верств населення міста Києва, встановлення додаткових до встановлених законодав'
ством гарантій щодо соціального захисту населення Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�місь���цільов��про�рам��«Т�р-

бота.�Наз�стріч��иянам»�на�2016—2018�ро�и

(далі —�Про�рама)�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Встановити,�що:

2.1.�Департамент�соціальної�політи�и�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�є�відпо-

відальним�ви�онавцем�Про�рами.

2.2.�Надання�матеріальної�допомо�и�о�ре-

мим��ате�оріям��ромадян�з�на�оди�відзначен-

ня�державних,�релі�ійних�свят�та�визначних�дат

здійснюється�шляхом�зарах�вання��оштів�на

�арт�овий�рах�но��держателя�«Карт�и��ияни-

на»���разі�отримання��ромадянином�та�ої��арт-

�и�в�рам�ах�впровадження�прое�т��системи

«Карт�а��иянина».

3.�Надати�право�безоплатно�о�проїзд��в�Ки-

ївсь�ом��метрополітені��ромадянам�У�раїни,

місце�проживання�я�их�зареєстроване���місті

Києві,�та�особам,�взятим���місті�Києві�на�облі�

осіб,�я�і�переміщ�ються�з�тимчасово�о��пова-

ної�території�У�раїни,�районів�проведення�ан-

титерористичної�операції�та�населених�п�н�-

тів,�розташованих�на�лінії�зіт�нення,�я�і�не�ма-

ють�права�на�безоплатний�проїзд���метропо-

літені�з�ідно�з�за�онодавством�У�раїни�та�на-

лежать�до�та�их��ате�орій:

— пенсіонери;

— інваліди�III��р�пи;

— �часни�и�війни;

— члени�сім’ї�за�ибло�о�(померло�о)�вете-

рана�війни;

— особи,�я�і�мають�особливі�засл��и�перед

Бать�івщиною;

— особи,�я�і�мають�особливі�тр�дові�засл�-

�и�перед�Бать�івщиною;

— непрацюючі�працездатні�особи,�я�і�здійс-

нюють�до�ляд�за�інвалідом�І��р�пи,�дитиною-ін-

валідом�або�за�престарілим,�я�ий�дося��80-

річно�о�ві��;

— бать�и�ба�атодітної�сім’ї;

— особи,�я�і�не�мають�права�на�пенсію�в�ро-

з�мінні�За�он��У�раїни�«Про�державн��соціаль-

н��допомо���особам,�я�і�не�мають�права�на

пенсію,�та�інвалідам»;

— �чні�(вихованці)�за�альноосвітніх�навчаль-

них�за�ладів�денної�форми�навчання.

4.�Надати�право�безоплатно�о�проїзд����на-

земном��пасажирсь�ом��транспорті�за�ально-

�о��орист�вання,�я�ий�працює���звичайном�

режимі�р�х�,��ромадянам�У�раїни,�місце�про-

живання�я�их�зареєстроване���місті�Києві,�та�осо-

бам,�взятим���місті�Києві�на�облі��осіб,�я�і�пе-

реміщ�ються�з�тимчасово�о��пованої�терито-

рії�У�раїни,�районів�проведення�антитерорис-

тичної�операції�та�населених�п�н�тів,�розташо-

ваних�на�лінії�зіт�нення,�я�і�не�мають�права�на

безоплатний�проїзд���наземном��пасажирсь�о-

м��транспорті�за�ально�о��орист�вання,�я�ий

працює���звичайном��режимі�р�х�,�з�ідно�з�за-

�онодавством�У�раїни�та�належать�до�та�их��а-

те�орій:

— особи,�я�і�мають�особливі�засл��и�перед

Бать�івщиною,�я�і�не�є�пенсіонерами�за�ві�ом;

— особи,�я�і�мають�особливі�тр�дові�засл�-

�и�перед�Бать�івщиною,�я�і�не�є�пенсіонера-

ми�за�ві�ом;

— непрацюючі�працездатні�особи,�я�і�здійс-

нюють�до�ляд�за�інвалідом�І��р�пи,�дитиною-ін-

валідом�або�за�престарілим,�я�ий�дося��80-

річно�о�ві��;

— �часни�и�війни,�я�і�не�є�пенсіонерами�за

ві�ом;

— члени�сім’ї�за�ибло�о�(померло�о)�вете-

рана�війни,�я�і�не�є�пенсіонерами�за�ві�ом;

— бать�и�ба�атодітної�сім’ї;

— �чні�(вихованці)�за�альноосвітніх�навчаль-

них�за�ладів�денної�форми�навчання.

5.�Встановити,�що�право�безоплатно�о�про-

їзд�:

5.1.�В�Київсь�ом��метрополітені�надається

особам,�зазначеним���п�н�ті�3�цьо�о�рішення

(�рім��чнів�(вихованців)�за�альноосвітніх�на-

вчальних�за�ладів�денної�форми�навчання),�ви-

�лючно�на�підставі�«Карт�и��иянина».

5.2.�У�наземном��пасажирсь�ом��транспор-

ті�за�ально�о��орист�вання,�я�ий�працює���зви-

чайном��режимі�р�х�,�надається�особам,�за-

значеним���п�н�ті�4�цьо�о�рішення�(�рім��чнів

(вихованців)�за�альноосвітніх�навчальних�за-

�ладів�денної�форми�навчання),�до�01�січня

2017�ро���на�підставі�посвідчення,�а�з�01�січ-

ня�2017�ро���ви�лючно�на�підставі�«Карт�и��и-

янина».

5.3.�В�Київсь�ом��метрополітені�та�наземно-

м��пасажирсь�ом��транспорті�за�ально�о��орис-

т�вання,�я�ий�працює���звичайном��режимі�р�-

х�,�надається��чням�(вихованцям)�за�альноос-

вітніх�навчальних�за�ладів�денної�форми�на-

вчання�на�підставі��чнівсь�о�о��вит�а.

6.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�за-

безпечити:

— розроблення�механізм��безоплатно�о�за-

безпечення�технічними�та�іншими�засобами

реабілітації��иян-інвалідів�та�осіб�з�обмежени-

ми�фізичними�можливостями�та�під�отов���від-

повідно�о�прое�т��рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради;

— розроблення�та�затвердження�поряд���на-

дання�адресної�матеріальної�допомо�и�ст�ден-

там�з�числа�дітей-інвалідів,�інвалідів,�дітей-си-

ріт�та�дітей�з�малозабезпечених�сімей�на�част-

�ов��оплат��навчання���вищом��навчальном�

за�ладі�за�їх�вибором;

— розроблення�поряд���співфінанс�вання

вартості�засобів�перес�вання,�реабілітації�та

с�ладно�о�протез�вання�для�інвалідів�та�осіб

похило�о�ві���з�Міністерством�соціальної�по-

літи�и�У�раїни;

— створення�за�альномісь�ої�автоматизова-

ної�системи�для�оплати�проїзд��та�облі���паса-

жирів���наземном��місь�ом��пасажирсь�ом�

транспорті;

— розроблення�та�затвердження�поряд��

надання�одноразової�адресної�матеріальної

допомо�и�малозабезпеченим�верствам�насе-

лення�міста�Києва�та��иянам,�я�і�опинилися�в

с�ладних�життєвих�обставинах;

— розроблення�та�затвердження�поряд��

оздоровлення�дітей��иян-�часни�ів�антитеро-

ристичної�операції�ві�ом�до�7�ро�ів���с�прово-

ді�матері,�бать�а�або�особи,�я�а�замінює�бать-

�ів;

— розроблення�та�затвердження�поряд���на-

дання�матеріальної�допомо�и�на�част�ов���ом-

пенсацію�членам�сімей�за�иблих�(померлих)

�иян-�часни�ів�антитерористичної�операції�на

встановлення�над�роб�ів;

— розроблення�та�затвердження�поряд��

ідентифі�ації��чнів�(вихованців)�за�альноосвіт-

ніх�навчальних�за�ладів�денної�форми�навчан-

ня�для�реалізації�надано�о�права�безоплатно-

�о�проїзд�.

7.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям,�Сл�жбі���справах�дітей�та�сім’ї�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Депар-

тамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�що�вар-

тально�до�23�числа�місяця,�що�настає�за�звіт-

ним�періодом,�подавати�Департамент��соці-

альної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�інформацію�про�хід�ви�онання�місь-

�ої�цільової�про�рами�«Т�рбота.�Наз�стріч��и-

янам»�на�2016—2018�ро�и.

8.�Департамент��соціальної�політи�и�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�що�вар-

тально�до�01�числа�др��о�о�місяця,�що�настає

за�звітним�періодом,�надавати�Департамент�

е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації),�Департамент��фінансів�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�постій-

ній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бю-

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

стійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�охо-

рони�здоров’я�та�соціально�о�захист��інфор-

мацію�про�хід�ви�онання�Про�рами.

9.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність,

п�н�ти�5,�6�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

17�люто�о�2011�ро���№ 19/5406�«Про�затвер-

дження�місь�ої�цільової�про�рами�«Т�рбота.

Наз�стріч��иянам»�на�2011—2015�ро�и».

10.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

11.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по-

�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно-

�о�розвит���і�постійн���омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�охорони�здоров’я�та�соціаль-

но�о�захист�.�

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��до�рішення
Київсь�ої�місь�ої�ради

від�03.03.2016�№�116/116

Міська цільова програма 
«Турбота. Назустріч киянам» на 2016'2018 роки

1.�Паспорт�місь�ої�цільової�про�рами�«�Т�рбота.�Наз�стріч��иянам»�на�2016—2018�ро�и

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

Політичні�та�е�ономічні�сит�ації�в��раїні�призводять�до�необхідності�реа��вання�соціальної��а-

л�зі�щодо�підтрим�и�різних��ате�орій��ромадян.�У�попередні�ро�и���місті�Києві�послідовно�ре-

аліз�валась�соціальна�політи�а,�направлена�на�форм�вання��омпле�сної�про�рами�допомо�и

соціально�незахищеним�верствам�населення�міста�Києва,�зо�рема�непрацездатним�особам,

особам�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�зо-

бов’язань�Київсь�ої�місь�ої�влади�дозволять�реально�підтрим�вати�незаможні�верстви�населен-

ня�міста�Києва,�створити�систем��захист��населення�від�соціальних�ризи�ів�в��мовах�реформ�-

вання�соціальної�сфери�та�врахов�ючи�надзвичайн��сит�ацію�в�У�раїні.

Місь�а�цільова�про�рама�«Т�рбота.�Наз�стріч��иянам»�на�2016—2018�ро�и�спрямована�на�ре-

алізацію�Страте�ії�розвит���міста�Києва�до�2025�ро��,�а�саме:�пріоритетно�о�се�тора�місь�о�о

розвит���«Соціальний�захист».

3.�Мета�Про�рами

Мета�місь�ої�цільової�про�рами�«Т�рбота.�Наз�стріч��иянам»�на�2016—2018�ро�и�поля�ає���с�т-

тєвом��підвищенні�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,�спрямо-

ваних�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�різни-

ми�вадами.

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

2. Дата, номер і назва розпорядчого
документа про розроблення програми

Доручення Київського міського голови В. Кличка від 11.06.2015 №
17465 до листа Департаменту економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 09.06.2015 № 050/17!4589,
доручення заступника голови Київської міської державної
адміністрації від 15.06.2015 № 17465

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

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації; Київський міський
центр зайнятості, Служба у справах дітей та сім'ї 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), Департамент
житлово!комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

7. Строк виконання програми 2016—2018 роки

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

Бюджет міста Києва

9.
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
всього:

2935393,9 тис. грн

9.1. коштів бюджету міста Києва 2933020,4 тис. грн

9.2.

коштів інших джерел (фонду
загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на
випадок безробіття)

2373,5 тис. грн
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5.�Координація�та��онтроль�за�ходом�ви�онання�Про�рами�

Координацію�ви�онання�Про�рами�здійснює�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

Співви�онавці�Про�рами�що�вартально�надають�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�інформацію�щодо

ход��реалізації�її�заходів.�Відповідальний�ви�онавець��за�альнює�отриман��інформацію,�визна-

чає�наявні�проблеми�та�розробляє�пропозиції�щодо�їх��с�нення.

Департамент�соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�що�вартально�до�01�числа�др��о�о�місяця,�що�настає�за�звітним

періодом,�подає�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��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�постійній��омісії�Київсь�ої�місь-

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

місь�ої�ради�з�питань�охорони�здоров’я�та�соціально�о�захист���за�альнен��інформацію�про

стан�ви�онання�Про�рами.

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

стро�ів�ви�онання�Про�рами

З�ідно�з�місь�ою�цільовою�про�рамою�«Т�рбота.�Наз�стріч��иянам»�на�2011—2015�ро�и,�за-

твердженою�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17�люто�о�2011�ро���№ 19/5406,�протя�ом�п’я-

ти�ро�ів�пріоритетними�б�ли�завдання�щодо:

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

ціально�незахищених�верств�населення,��часни�ам�антитерористичної�операції,�ветеранам�вій-

ни,�сім’ям�за�иблих��часни�ів�бойових�дій�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�и�інвалідів,�ветеранів�війни�та�праці,��ромадян,�я�і�постраждали�внаслідо��Чор-

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

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

чених�верств�населення�міста�Києва�та��иянам,�я�і�опинилися�в�с�ладних�життєвих�обстави-

нах,�та�сім’ям�за�иблих�на�виробництві;

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

дали�внаслідо��Чорнобильсь�ої��атастрофи,�дітей�ві�ом�до�7�ро�ів��иян-�часни�ів�антитерорис-

тичної�операції���с�проводі�матері,�бать�а�або�особи,�я�а�замінює�бать�ів;

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

том��числі�молочних�залоз�для�занять�фіз��льт�рою�та�плаванням),�засобами�перес�вання,�ре-

абілітації�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��иян,�в�перш��чер���осіб�з�інвалідністю,�ортопедичним�вз�ттям�та�ортопе-

дичними��стіл�ами;

— забезпечення��омпенсації�витрат�КП�«Київпастранс»�та�КП�«Київсь�ий�метрополітен»�за�піль-

�овий�проїзд�місь�им�пасажирсь�им�транспортом�о�ремих��ате�орій��ромадян,�право�безоплат-

но�о�проїзд��для�я�их�встановлено�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради;

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

ших�верств�населення�міста�Києва;

— встановлення�додат�ових�доплат�та�допомо��о�ремим�малозабезпеченим�верствам�насе-

лення;

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

— забезпечення�засобами�особистої��і�ієни�(памперсами,�шапоч�ами�для���пання,��роло-

�ічними�про�лад�ами,�пелюш�ами)�лежачих�хворих;

— надання�матеріальної�допомо�и��иянам —��часни�ам�антитерористичної�операції,�членам

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

місячної�адресної�матеріальної�допомо�и��иянам —��часни�ам�антитерористичної�операції�та�чле-

нам�їх�сімей�для�по�риття�витрат�на�оплат��ними�житлово-�ом�нальних�посл��;

— забезпечення�безоплатно�о�поховання��иян —��часни�ів�антитерористичної�операції,�за-

�иблих�(померлих)�під�час�антитерористичної�операції,�на�я�их�не�поширюється�дія�статті�14

За�он��У�раїни�«Про�поховання�та�похоронн��справ�»;

— забезпечення�придбання��омпле�сних�проїзних��вит�ів���КП�«Київсь�ий�метрополітен»�для

�омпенсації�проїзд��місь�им�пасажирсь�им�транспортом��часни�ів�антитерористичної�операції.

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

бюджет��міста�Києва,�виходячи�з�реальних�можливостей.

Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на
виконання Програми

Роки
Усього витрат на

виконання
Програми2016 2017 2018

Обсяг ресурсів,
усього, у тому числі: 1082506,9 895765,4 957121,6 2935393,9

Бюджет м. Києва 1081821,3 894948,0 956251,1 2933020,4

Кошти інших джерел 685,6 817,4 870,5 2373,5

6.�Напрями�діяльності,�перелі��завдань�і�заходів�та�рез�льтативні�по�азни�и�по�місь�ій�цільовій�про�рамі

«Т�рбота.�Наз�стріч��иянам»�на�2016—2018�ро�и

За�рез�льтатами�системно�о�аналіз��б�в�проведений�щорічний�моніторин��і�вини�ла�необхід-

ність�фінанс�вання�на�наст�пні�періоди�цих�заходів���зв’яз���із�за�інченням�термін��дії�місь�ої

цільової�про�рами�«Т�рбота.�Наз�стріч��иянам»�на�2011—2015�ро�и.

Крім�то�о,�до�Про�рами�в�лючено�та�і�додат�ові�заходи,�я�:

— надання�матеріальної�допомо�и�на�част�ов���омпенсацію�членам�сімей�за�иблих�(помер-

лих)��иян-�часни�ів�антитерористичної�операції�на�встановлення�над�роб�ів;

— забезпечення�розрах�н�ів�за�ви�онані�роботи�по�ф�н�ціон�ванню�інформаційно-теле�ом�-

ні�аційної�системи�«Карт�а��иянина»;

— по�ашення��редиторсь�ої�забор�ованості�по�піль�ах�з�посл���зв’яз���та�інших�піль�ах,�я�а

с�лалася�станом�на�01�січня�2016�ро��;

— по�ашення��редиторсь�ої�забор�ованості�на��омпенсацію�витрат�на�навчання�ст�дентів�з

числа�дітей-інвалідів,�інвалідів,�дітей-сиріт�та�дітей�з�малозабезпечених�родин���Від�ритом�

міжнародном���ніверситеті�розвит���людини�«У�раїна»,�що��творилася�станом�на�01�січня�2016

ро��.

Ви�онання�Про�рами�забезпеч�ється�за�рах�но���оштів�бюджет��міста�Києва�з��рах�ванням

йо�о�можливостей����ожном��бюджетном��році�в�межах�аси�н�вань,�передбачених�на�соціаль-

ний�захист�та�соціальне�забезпечення.

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

З�ідно�з�місь�ою�цільовою�про�рамою�«Т�рбота.�Наз�стріч��иянам»�на�2016 —2018�ро�и�фі-

нанс�вання�проведення�за�альномісь�их�соціальних�заходів�становитиме:

№
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

2016 рік 2017 рік 2018 рік Показники 2016 рік 2017 рік 2018 рік

1 Адресна
матеріальна
допомога

1. Забезпечувати надання одноразової
адресної соціальної матеріальної
допомоги окремим категоріям
соціально незахищених верств
населення, ветеранам війни міста
Києва

2016!2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва 240295,3 259560,0 273980,0 Показник витрат, тис. грн 
Показники продукту
Кількість одержувачів, тис. осіб
Показник ефективності
Середній розмір допомоги, грн на рік
Показник якості
Динаміка середнього розміру
допомоги, %

240295,3   

515,0 

466,5 

100,0

259560,0 

515,0 

504,0 

108,0

273980,0 

515,0 

532,0 

114,0

2. Надавати допомогу на поховання
киян!учасників АТО та компенсацію
витрат, пов'язаних із стаціонарним
лікуванням, у тому числі
ендопротезуванням,
слухопротезуванням та протезуванням
ока, киян!учасників АТО, членів сімей
Героїв Небесної Сотні

2016!2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва 3500,0 2200,0 2420,0 Показник витрат, тис. грн 
Показники продукту
Кількість одержувачів, осіб: 
1) стаціонарне лікування, осіб 
2) допомога на поховання, осіб
Показник ефективності
Середній розмір допомоги: 
1) стаціонарне лікування, тис. грн 
2) допомога на поховання, тис. грн
Показник якості 
Динаміка середнього розміру
допомоги, %

3500,0 

8,0 
300,0 

250,0 
5,0 

100,0

2200,0 

8,0 
!

275,0 
!

110,0

2420,0 

8,0 
!

300,0 
!

120,0

3. Надавати матеріальну допомогу
киянам ! учасникам АТО, членам сімей
загиблих (померлих) киян, які брали
участь у проведенні АТО, членам сімей
Героїв Небесної Сотні, а також
щомісячної адресної матеріальної
допомоги киянам ! учасникам АТО,
членам їх сімей та членам сімей
загиблих (померлих) киян, які брали
участь в проведенні АТО, членам сімей
Героїв Небесної Сотні для покриття
витрат на оплату ними житлово!
комунальних послуг

2016!2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва 79620,0 56100,0 61710,5 Показник витрат, тис. грн 
Показники продукту 
Кількість одержувачів: 
1) матеріальна допомога, тис. осіб 
2) оплата житлово!комунальних послуг,
тис. сімей 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги 
1)  матеріальна допомога, тис. грн 
2) оплата житлово!комунальних послуг
(щомісячно), грн 
Показник якості
Динаміка середнього розміру
допомоги, %

79620,0 

20,4 
3,0 

2,5 
795,0 

100,0

56100,0 

22,4 
!

2,5 
!

100,0

61710,5 

24,7 
!

2,5 
!

100,0

4. Забезпечувати безоплатне
поховання киян!учасників АТО, на
яких не поширюється дія статті 14
Закону України "Про поховання та
похоронну справу"

2016 Департамент
житлово!
комунальної
інфраструкту!
ри 

Бюджет м. Києва 1000,0 ! ! Показник витрат, тис. грн 
Показник продукту 
Кількість одержувачів,   осіб 
Показник ефективності
Середній розмір допомоги, тис. грн
Показник якості 
Динаміка одержувачів, %

1000,0 

124,0 

8,1 

100,0

!

!

!

!

!

!

!

!

5. Надавати одноразову адресну
матеріальну допомогу
малозабезпеченим верствам
населення міста Києва та киянам, які
опинилися в складних життєвих
обставинах

2016!2018 Департамент
соціальної
політики,
районні в
місті Києві
державні
адміністрації

Бюджет м. Києва 7810,4 8795,4 9083,1 Показник витрат, тис. грн 
Показник продукту
Кількість одержувачів, тис. осіб
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги, грн
Показник якості 
Динаміка середнього розміру
допомоги, %

7810,4 

12,6 

619,9 

100,0

8795,4 

12,6 

698,0 

112,6

9083,1 

12,6 

720,9 

116,3
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№
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

2016 рік 2017 рік 2018 рік Показники 2016 рік 2017 рік 2018 рік

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

2016!2018 Департамент
соціальної
політики,
районні в
місті Києві
державні
адміністрації

Бюджет м. Києва 5051,0 5308,7 6363,9 Показник витрат, тис. грн 
Показники продукту 
Кількість одержувачів, тис. осіб
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги, тис. грн
Показник якості 
Динаміка середнього розміру
допомоги, %

5051,0 

2,0 

2,5 

100,0

5308,7 

2,1 

2,5 

100,0

6363,9 

2,1 

3,2 

128,0

7. Сприяти забезпеченню: інвалідів (в
тому числі по зору та слуху), осіб
похилого віку та жінок, які зазнали
мастектомію, протезами (в тому числі
молочних залоз для занять
фізкультурою та плаванням), засобами
пересування, реабілітації та складного
протезування, в тому числі
першочергово протезування киян,
інвалідність яких пов'язана з участю в
АТО; малозабезпечених громадян, осіб
похилого віку засобами особистої
гігієни (памперси, урологічні
прокладки, пелюшки), шапочками для
купання лежачих хворих

2016!2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва 38458,6 40165 42357 Показник витрат, тис. грн 
Показники продукту
1. Засоби гігієни — тис. одиниць 
2. Засоби складного протезування, од.
3. Засоби реабілітації та пересування,
од. 
Показник ефективності
1. Середній розмір вартості засобів
гігієни, грн 
2. Середній розмір вартості засобів
складного протезування, грн 
3. Середній розмір вартості засобів
реабілітації та пересування,грн
Показник якості 
Динаміка середньої вартості засобів
гігієни, складного протезування,
реабілітації та пересування, %

38458,6 

50,7 
377,0 

3973,0 

341,4 

25307,0 

2922,0 

100,0

40165,0 

50,0 
377,0 

3600,0 

370,0 

27330,0 

2054,0 

104,4

42357,0 

50,0 
377,0 

3600,0 

390,0 

28830,0 

3330,0 

110,0

8. Сприяти забезпеченню киян, в
першу чергу осіб з інвалідністю,
ортопедичним взуттям та
ортопедичними устілками

2016!2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва 897,0 4317,0 4748,7 Показник витрат, тис. грн 
Показники продукту
1) взуття, одиниць 
2) устілки, грн/од. 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги: 
1) взуття, грн/од. 
2) устілки, грн/од. 
Показник якості
Динаміка вартості ортопедичного взуття
та устілок, %

897,0 

956,0 
308,0 

851,0 
271,0 

100,0

4317,0 

4200,0 
1000,0 

950,0 
327,0 

110,0

4748,7 

4200,0 
1000,0 

1030,0 
423,0 

121,0

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

2016!2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва 236,8 236,8 236,8 Показник витрат, тис. грн 
Показники продукту
Кількість одержувачів, осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги, тис. грн
Показник якості 
Динаміка середнього розміру
допомоги, %

236,8 

60,0 

3,9 

100,0

236,8 

60,0 

3,9 

100,0

236,8 

60,0 

3,9 

100,0

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

2016!2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва 185,0 203,5 223,9 Показник витрат, тис. грн 
Показники продукту 
Кількість одержувачів, осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги, тис. грн
Показник якості 
Динаміка середнього розміру
допомоги, %

185,0 

100,0 

1,85 

100,0

203,5 

100,0

2,0 

108,1

223,9 

100,0 

2,2 

118,9

11. Надавати щомісячну матеріальну
допомогу дітям!інвалідам окремих
категорій

2016!2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва 1778,0 1778,0 1778,0 Показник витрат, тис. грн 
Показники продукту
Кількість одержувачів, осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір щомісячної допомоги,
грн 
Показник якості 
Динаміка середнього розміру
допомоги, %

1778,0 

161,0 

920,0 

100,0

1778,0 

161,0 

920,0 

100,0

1778,0 

161,0 

920,0 

100,0

12. 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)

2016!2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва 104,0 304,0 304,0 Показник витрат, тис. грн 
Показники продукту 
Кількість одержувачів, осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги, тис. грн
Показник якості 
Динаміка середнього розміру
допомоги, %

104,0 

10,0 

10,4 

100,0

304,0 

10,0 

30,4 

292,0

304,0 

10,0 

30,4 

292,0 

13. Надавати щомісячну адресну
матеріальну допомогу для часткової
компенсації витрат на оплату за
житлово!комунальні послуги дитячим
будинкам сімейного типу (в розмірі
50% витрат на родину в межах
соціальних нормативів користування
житлово!комунальними послугами)

2016!2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва 375,2 405,6 427,9 Показник витрат, тис. грн 
Показники продукту 
Кількість одержувачів, осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги, тис. грн
(щомісячно) 
Показник якості 
Динаміка середнього розміру
допомоги, %

375,2 

21 

1,49 

100,0

405,6 

21 

1,61 

108,1

427,9 

21 

1,70 

114,1

14. Надання матеріальної допомоги на
часткову компенсацію членам сімей
загиблих (померлих) киян, які брали
участь у проведенні АТО, на
встановлення надгробків

2016 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва 2000,0 ! ! Показник витрат, тис. грн 
Показники продукту 
Кількість одержувачів, осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги, тис. грн
Показник якості 
Динаміка одержувачів, %

2000,0 

200,0 

10,0 

100,0

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

2016!2018 Департамент
соціальної
політики,
районні в
місті Києві
державні
адміністрації

Бюджет м. Києва 68605,3 75866,3 83942,9 Показник витрат, тис. грн 
Показники продукту 
1) кількість установ, одиниць
2) кількість користувачів послуг, тис.
осіб 
Показник ефективності 
1) середньорічні витрати на 1
користувача послуг, грн 
Показник якості 
Динаміка витрат на 1 користувача
послуг, %

68605,3 

18,0 
135,3 

507,0 

100,0

75866,3 

18,0 
135,3 

561,0 

110,7

83942,9 

18,0 
135,3 

620,0 

122,3

3 Забезпечення
реалізації
права на
освіту

1. Надавати адресну матеріальну
допомогу студентам з числа дітей!
інвалідів, інвалідів, дітей!сиріт та дітей
з малозабезпечених сімей на часткову
оплату навчання у вищих навчальних
закладах за їх вибором

2016!2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва 1800,0 1920,0 2050,0 Показник витрат, тис. грн 
Показники продукту 
Кількість одержувачів, осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги, тис. грн
Показник якості 
Динаміка середнього розміру
допомоги, %

1800,0 

100,0 

18,0 

100,0

1920,0 

100,0 

19,2 

106,7

2050,0 

100,0 

20,5 

113,9

2. Погашення кредиторської
заборгованості на компенсацію витрат
на навчання студентів з числа дітей!
інвалідів, інвалідів, дітей!сиріт та дітей
з малозабезпечених родин у
Відкритому міжнародному університеті
розвитку людини "Україна", що
склалася станом на 01.01.2016

2016 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва 2126,5 ! ! Буде забезпечено погашення
кредиторської заборгованості

2126,5 ! !

4 Оздоровлення 1. Забезпечувати оздоровлення
ветеранів війни та праці, інвалідів І та II
груп, дітей війни та громадян, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, м. Києва

2016!2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва 5887,0 6475,7 7123,3 Показник витрат, тис. грн 
Показники продукту 
Кількість одержувачів, тис. осіб
Показник ефективності 
Середня вартість путівки, тис. грн
Показник якості 
Динаміка одержувачів, %

5887,0 

1,0 

5,8 

100,0

6475,7 

1,0 

6,4 

100,0

7123,3 

1,0 

7,1 

110,0
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№
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

2016 рік 2017 рік 2018 рік Показники 2016 рік 2017 рік 2018 рік

2. Забезпечувати оздоровлення дітей
киян!учасників АТО віком до 7 років у
супроводі матері, батька або особи,
яка замінює батьків

2016!2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва 2000,0 2202,4 2422,7 Показник витрат, тис. грн 
Показники продукту 
Кількість одержувачів, осіб 
Показник ефективності 
Середня вартість путівки, тис. грн/21
день 
Показник якості 
Динаміка одержувачів, %

2000,0 

213,0 

9,4 

100,0

2202,4 

220,0 

10,0 

103,3

2422,7 

230,0 

10,5 

108,0

5 Реабілітація
жінок, які
зазнали
мастектомію

Забезпечувати здійснення соціальної,
психологічної, медичної реабілітації
жінок, які зазнали мастектомію, в
реабілітаційних центрах та медичних
закладах

2016!2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва 748,0 820,0 Показник витрат, тис. грн 
Показники продукту 
Кількість одержувачів, осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги, тис. грн
Показник якості 
Динаміка витрат на одну 
реабілітацію, %

0,0 748,0 

400,0 

1,9 

100,0

820,0 

400,0 

2,1 

110,5

6 Відзначення
кращих
працівників
соціальної
сфери

Забезпечувати проведення заходів по
вшануванню працівників соціальної
сфери

2016!2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва 377,0 177,0 177,0 Показник витрат, тис. грн 
Показники продукту 
Кількість одержувачів, осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги, грн 
Витрати на 1 захід, тис. грн 
Показник якості 
Динаміка середнього розміру
допомоги, %

377,0 

150,0 

500,0 
302,0 

100,0

177,0 

150,0 

500,0 
102,0 

100,0

177,0 

150,0 

500,0 
102,0 

100,0

7 Забезпечення
безкоштов!
ним
харчуванням

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

2016!2018 Департамент
соціальної
політики,
районні в
місті Києві
державні
адміністрації

Бюджет м. Києва 8626,7 11224,9 12249,5 Показник витрат, тис. грн 
Показники продукту 
Кількість одержувачів, тис. осіб
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги, грн
Показник якості 
Динаміка середнього розміру
допомоги, %

8626,7 

48,6 

177,5 

100,0

11224,9 

48,6 

231,0 

130,0

12249,5 

48,6 

252,0 

142,0

8 Забезпечення
миючими
засобами

Сприяти забезпеченню миючими
засобами малозабезпечених
громадян, які не здатні до
самообслуговування та перебувають
на обліку в міському та районних
територіальних центрах соціального
обслуговування м. Києва

2016!2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва 712,5 748,1 785,5 Показник витрат, тис. грн 
Показники продукту 
Кількість одержувачів, тис. осіб
Показник ефективності 
Середня вартість 1 набору, грн
(щоквартально) 
Показник якості 
Динаміка одержувачів, %

712,5 

2,4 

70,0 

100,0

748,1 

2,5 

70,0 

104,2

785,5

2,6 

70,0 

108,3

9 Надання
правової
допомоги
киянам

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

2016!2018 Секретаріат
Київської
міської ради

Бюджет м. Києва 3682,6 4238,0 4870,2 Показник витрат, тис. грн 
Показники продукту 
Кількість звернень громадян, тис. осіб
Показник ефективності 
Середньорічні витрати на 1 заявника,
грн 
Показник якості 
Динаміка витрат на одного заявника,%

3682,6 

25,0 

147,3 

100,0

4238,0 

25,0 

169,5 

115,0

4870,2 

25,0 

194,8 

132,2

10 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

2016 !2018 Департамент
соціальної
політики,
Київський
міський
центр
зайнятості,
районні в
місті Києві
державні
адміністрації

50% !бюджет 
м. Києва 50%!
кошти 
Фонду загально!
обов 'язкового
державного
соціального
страхування
України на
випадок
безробіття

1371,2 1634,8 1741,0 Показник витрат, тис. грн 
Показник продукту 
Кількість залучених осіб, тис. осіб
Показник ефективності
Середньомісячний розмір оплати праці
не менше__% від мінімальної
заробітної плати 
Показник якості 
Динаміка залучених осіб, %

1371,2 

1,6 

50,0 

100,0

1634,8 

1,9 

50,0 

118,8

1741,0 

2,0 

50,0 

125,0

11 Надання
комплексної
соціально!
психологічної
допомоги
киянам !
учасникам
АТО, членам
їх сімей та
членам сімей
загиблих
(померлих)
киян, які
брали участь
в проведенні
антитерорис!
тичної
операції

1. Забезпечувати надання комплексної
соціально!психологічної допомоги
киянам ! учасникам антитерористичної
операції, членам їх сімей та членам
сімей загиблих (померлих) киян, які
брали участь у проведенні АТО

2016!2018 Служба у
справах дітей
та сім'ї;
Київський
міський
центр
соціальних
служб для
сімї, дітей та
молоді;
районні в
місті Києві
державні
адміністрації

Бюджет м. Києва 5404,2 5700,9 6055,9 Показник витрат, тис. грн 
Показник продукту 
Кількість одержувачів послуг, тис. осіб
Показник ефективності 
Середній розмір витрат на одного
одержувача послуг, грн 
Показник якості 
Динаміка одержувачів послуг, %

5404,2 

29,7 

182,0 

100,0

5700,9 

23,7 

240,5 

80,0

6055,9 

20,0 

302,8 

67,0

2. Забезпечувати випуск методичних
інформаційних видань з правових,
соціально!економічних питань,
професійної орієнтації, переорієнтації,
психологічної підтримки інвалідів,
учасників АТО та інших категорій киян

2016!2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва 100,0 110,0 120,0 Показник витрат, тис. грн 
Показник продукту 
Кількість, тис. штук 
Показник ефективності 
Середня вартість, грн 
Показник якості 
Динаміка кількості інформаційних
видань, %

100,0 

68,0 

1,5 

100,0

110,0 

73,0 

1,5 

107,4

120,0 

80,0 

1,5 

117,6

12 Компенсація
витрат за
пільговий
проїзд

1. Забезпечувати компенсацію витрат
КП "Київпастранс" та КП "Київський
метрополітен" за пільговий проїзд
міським пасажирським транспортом
окремих категорій громадян, право
безоплатного проїзду для яких
встановлено рішеннями Київської
міської ради, а також студентам вищих
навчальних закладів I!IV рівнів
акредитації та учнів професійно!
технічних навчальних закладів

2016!2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва 554859,4 402845,3 428129,8 Показник витрат, тис. грн 
Показник продукту 
Кількість одержувачів, тис. осіб/12 міс.
Показник ефективності 
Середній розмір компенсації, грн/міс.
Показник якості 
Динаміка середнього розміру
компенсації, %

554859,4

805,9 

57,4 

100,0

402845,3 

805,9 

41,7 

73,0

428129,8 

805,9 

44,3 

77,0 

2. Забезпечувати придбання
комплексних проїзних квитків у КП
"Київський метрополітен" для
компенсації проїзду міським
пасажирським транспортом учасників
АТО

2016 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва 1500,0 Показник витрат, тис. грн 
Показник продукту 
Кількість одержувачів: 
1) місячний проїзний, тис. осіб 
2) півмісячний проїзний, тис. осіб
Показник ефективності 
Середня вартість проїзного квитка: 
1) місячний, грн 
2) півмісячний, грн 
Показник якості 
Динаміка одержувачів %

1500,0 

2,0 
1,0 

600,0 
300,0 

100,0

! !

13 Розрахунки
за виконані
роботи

Забезпечувати розрахунки за виконані
роботи по функціонуванню
інформаційно!телекомунікаційної
системи "Картка киянина"

2016!2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва 2400,0 2500,0 3000,0 Показник витрат, тис. грн 
Показник продукту 
Кількість карток, тис. шт. 
Показник ефективності 
Середня вартість обслуговування однієї
картки, грн 
Показник якості 
Динаміка кількості карточок, %

2400,0 

800,0 

3,0 

100,0

2500,0 

1000,0 

2,5 

125,0

3000,0 

1200,0 

2,5 

150,0
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№
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

2016 рік 2017 рік 2018 рік Показники 2016 рік 2017 рік 2018 рік

14 Погашення
заборгованос!
ті по пільгах та
компенсаціях
населенню

1. Погашення кредиторської
заборгованості по пільгах з послуг
зв'язку та інших пільгах, яка склалася
станом на 01.01.2016**

2016 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва 16426,7 Буде забезпечено погашення
кредиторської заборгованості

16426,7

2. Компенсувати витрати щомісячної
адресної безготівкової допомоги
окремим категоріям соціально
незахищених верств населення міста
Києва за надані комунальні послуги (за
опалення та гаряче водопостачання),
нараховані в 2009 році** Окремо
виносити на засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань
охорони здоров'я та соціального
захисту погодження виділення коштів
на здійснення компенсації витрат
щомісячної адресної безготівкової
допомоги окремим категоріям
соціально незахищених верств
населення міста Києва за надані
комунальні послуги (за опалення та
гаряче водопостачання), нараховані в
2009 році

2016 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва 25316,5 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

25316,5

РАЗОМ 1082506,9 895765,4 957121,6 1082506,9 895765,4 957121,6

РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ: 2935393,9 тис. грн, в т.ч.:

Кошти бюджету м. Києва ! 2933020,4 тис.грн, кошти інших джерел ! 2373,5 тис.грн

2935393,9

*�Приміт�а:�розрахн�и�щодо�потреби�в��оштах�на�адресн�матеріальн�допомо���иянам�-�часни�ам�АТО,�членам�сімей�за�иблих�(померлих)��иян,�я�і�брали�часть��проведенні�АТО,

ви�онані�на�підставі�наявних�на�сьо�одні�даних,�а�та�ож�аналіз�динамі�и�розвит��ситації�2014/2015�ро�ів.��

**�Приміт�а:�сма�бде�точнена�за�резльтатами�а�тів�взаємозвір�и.�

Київський міський голова 
В. Кличко 

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради 

від 09 жовтня 2014 року № 271/271 
«Про надання додаткових пільг 

та гарантій учасникам 
антитерористичної операції та членам їх сімей»

Рішення Київської міської ради № 117/117 від 3 березня 2016 року
Відповідно до статей 24, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини четвертої

статті 2 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», рішення Київської місь'
кої ради від 02 квітня 2015 року № 320/1185 «Про деякі питання створення, формування та ведення Реєстру ки'
ян — учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, які
брали участь в проведенні антитерористичної операції», з метою встановлення додаткових соціальних гаран'
тій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�Поряд���надання�допомо�и

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

рації,�членам�сімей�за�иблих�(померлих)��и-

ян,�я�і�брали��часть�в�проведенні�антитеро-

ристичної�операції,�та�забезпечення�без�ош-

товно�о�проїзд��місь�им�пасажирсь�им�транс-

портом��часни�ів�антитерористичної�опера-

ції�(далі —�Порядо�),�затверджено�о�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�09�жовтня�2014

ро���№ 271/271�(��реда�ції�рішення�Київсь�ої

місь�ої� ради� від� 08� жовтня� 2015� ро��

№ 112/2015)�та�і�зміни:

1.1.�Підп�н�т�1.1�п�н�т��1�Поряд���допов-

нити�абзацом�др��им�та�о�о�зміст�:

«На�отримання�матеріальної�допомо�и�ма-

ють�право�та�ож�члени�сімей�за�иблих�(по-

мерлих)��часни�ів�антитерористичної�опера-

ції,�я�і�б�ли�зареєстровані�в�місті�Києві�на

момент�за�ибелі�(смерті)��часни�а�антите-

рористичної�операції,�я�ий�не�б�в�на�момент

за�ибелі�(смерті)�зареєстрований�в�місті�Ки-

єві.�Для�цілей�цьо�о�Поряд���в�азана��ате�о-

рія�осіб�прирівнюється�до�членів�сімей�за-

�иблих�(померлих)��иян,�я�і�брали��часть�в�про-

веденні�антитерористичної�операції.».

1.2.�Абзац�сьомий�підп�н�т��3.2�п�н�т��3

Поряд���ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«-�довід�а�житлово-е�спл�атаційної�ор�а-

нізації�про�те,�що��часни��антитерористичної

операції�на�момент�смерті�(за�ибелі)�б�в�за-

реєстрований�в�місті�Києві�або�на�момент

за�ибелі�(смерті)��часни�а�антитерористич-

ної�операції�в�місті�Києві�б�ли�зареєстрова-

ні�члени�йо�о�сім’ї;».

1.3.�П�н�т�5�Поряд���доповнити�абзацом

третім�та�о�о�зміст�:�«Матеріальна�допомо-

�а��иянам —��часни�ам�антитерористичної

операції�та�членам�сімей,�дані�про�я�их�вне-

сено�до�Реєстр���иян —��часни�ів�антитеро-

ристичної�операції,�членів�їх�сімей�та�членів

сімей�за�иблих�(померлих)��иян,�я�і�брали

�часть�в�проведенні�антитерористичної�опе-

рації,�надається�без�повторно�о�надання�до-

��ментів,�передбачених�підп�н�тами�3.1,�3.2

п�н�т��3�цьо�о�Поряд��.».

2.�П�н�т�2�Поряд���надання�щомісячної�ад-

ресної�матеріальної�допомо�и��иянам —��час-

ни�ам�антитерористичної�операції,�членам�їх

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

�иян,�я�і�брали��часть�в�проведенні�антите-

рористичної�операції,�для�по�риття�витрат

на�оплат��ними�житлово-�ом�нальних�посл��,

затверджено�о�рішенням�Київсь�ої�місь�ої

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

реда�ції�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

08�жовтня�2015�ро���№ 112/2015)�доповни-

ти�абзацом�четвертим�та�о�о�зміст�:

«На�отримання�матеріальної�допомо�и�ма-

ють�право�та�ож�члени�сімей�за�иблих�(по-

мерлих)��часни�ів�антитерористичної�опера-

ції,�я�і�б�ли�зареєстровані�в�місті�Києві�на

момент�за�ибелі�(смерті)��часни�а�антите-

рористичної�операції,�я�ий�не�б�в�на�момент

за�ибелі�(смерті)�зареєстрований�в�місті�Ки-

єві.�Для�цілей�цьо�о�Поряд���в�азана��ате�о-

рія�осіб�прирівнюється�до�членів�сімей�за-

�иблих�(померлих)��иян,�я�і�брали��часть�в�про-

веденні�антитерористичної�операції.».

3.�Оп�блі��вати�це�рішення����азеті�Київсь�ої

місь�ої�ради�«Хрещати�».

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�охорони�здоров’я�та�соці-

ально�о�захист�.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 08.10.2015 № 103/2006 

«Про затвердження Положення 
про порядок подання 

та розгляду електронних петицій»
Рішення Київської міської ради № 233/233 від 17 березня 2016 року

Відповідно до Конституції України, Законів України «Про звернення громадян», «Про Основні засади роз'
витку інформаційного суспільства в Україні на 2007 — 2015 роки», з метою розширення можливостей реалі'
зації права громадян на звернення до Київської міської ради, передбаченого Конституцією України, із засто'
суванням ефективних новітніх методів, зокрема шляхом електронної петиції, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�додат�а�до�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�08.10.2015�№ 103/2006

«Про�затвердження�Положення�про�порядо�

подання�та�роз�ляд��еле�тронних�петицій»,�ви-

�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додається.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

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

ради�з�питань�місцево�о�самовряд�вання,�ре-

�іональних�та�міжнародних�обозв’яз�ів

Київський міський голова 
В. Кличко 

Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�17.03.2016�№�233/233

Положення 
про порядок подання та розгляду електронних петицій

1.�ЗАГАЛЬНІ�ПОЛОЖЕННЯ

1.1.�Це�Положення�відповідно�до�статті�231 За�он��У�раїни�«Про�звернення��ромадян»�визна-

чає�порядо��подання�та�роз�ляд��еле�тронної�петиції,�адресованої�Київсь�ій�місь�ій�раді,�на

підтрим���я�ої�зібрано�не�менш�я��10000�підписів��ромадян��продовж�не�більше�трьох�місяців

з�дня�її�оприлюднення�(далі —�еле�тронна�петиція).

1.2.�Еле�тронна�петиція —�це�особлива�форма��оле�тивно�о�звернення��ромадян�до�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради,�я�е�здійснюється�через�веб-сайт�petition.�kievcity.�gov.�ua�(далі —�офіцій-

ний�веб-сайт�Київсь�ої�місь�ої�ради),�або�веб-сайт��ромадсь�о�о�об’єднання,�я�е�здійснює�збір

підписів�на�«підтрим���еле�тронної�петиції�і�отримало�від�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�рамне�за-

безпечення,�необхідне�для�збор��підписів�на�підтрим���еле�тронної�петиції�(далі —��ромад-

сь�е�об’єднання),�щодо�б�дь-я�о�о�питання,�я�е�відноситься�до��омпетенції�Київсь�ої�місь�ої

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

та�їх�стр��т�рних�підрозділів���межах�повноважень,�визначених�Констит�цією�та�за�онами

У�раїни.

II.�ТЕРМІНИ,�ЩО�ВЖИВАЮТЬСЯ�В�ЦЬОМУ�ПОЛОЖЕННІ

2.1.�У�цьом��Положенні�наведені�нижче�терміни�вживаються���та�ом��значенні:

Верифі�ація —�це�підтвердження�особи��ромадянина,�я�ий�бажає�зареєстр�вати�нов��еле�-

тронн��петицію,�чи�підписати�вже�існ�юч��еле�тронн��петицію�за�допомо�ою�цифрово�о�одно-

разово�о�пароля.

Цифровий�одноразовий�пароль —�пароль,�я�ий�доставляється�засобами�«сервіс���орот�их

повідомлень»�(SMS)�на�мобільний�телефон��ромадянина,�я�ий�бажає�зареєстр�вати�нов��еле�-

тронн��петицію,�чи�підписати�вже�існ�юч��еле�тронн��петицію.

Модерація —�це�перевір�а�новоствореної�петиції��повноваженою�особою�на�відповідність

чинном��за�онодавств�,�а�та�ож�правилам,�ви�ладеним�в�цьом��Положенні.

2.2.�Інші�терміни,�що�вживаються�в�цьом��Положенні,�мають�визначення,�передбачені�цим

Положенням�та�чинним�за�онодавством�У�раїни.
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ІІІ.�СТВОРЕННЯ�ЕЛЕКТРОННОЇ�ПЕТИЦІЇ

3.1.�Для�створення�еле�тронної�петиції�до�Київсь�ої�місь�ої�ради�її�автор�(ініціатор)�заповнює

спеціальн��форм��на�офіційном��веб-сайті�Київсь�ої�місь�ої�ради,�або�на�веб-сайті��ромадсь�о-

�о�об’єднання,�та�ви�ладає�те�ст�еле�тронної�петиції.

Автор�нової�еле�тронної�петиції�має�дотрим�ватися�та�их�правил�щодо�оформлення�пе-

тиції:

— авториз�ватися�через�офіційний�веб-сайт�Київсь�ої�місь�ої�ради,�або�на�веб-сайті��ромад-

сь�о�о�об’єднання�(через�«Карт����иянина»,�за�допомо�ою�«Bank-ID»,�«Mobile-ID»,�за�допомо-

�ою�еле�тронно�о�цифрово�о�підпис��або�безпосередньо�на�веб-сайті);

— пройти�верифі�ацію;

— в�азати�за�олово��петиції;

— ви�ласти�с�ть�еле�тронної�петиції;

— обрати�сфер��життєдіяльності,�до�я�ої�відноситься�петиція;

— в�азати�прізвище,�ім’я,�по�бать�ові�(за��мовчанням�в�аз�ються�реєстраційні�дані);

— в�азати�поштов��адрес��(для�отримання�письмової�відповіді�на�петицію);

— надати�фото�або�відео,�я�е�ілюстр�ватиме�петицію�(на�розс�д�автора);

— надати�з�од��на�робот��з�ідно�з�правилами�веб-сайт�,�зо�рема,�оброб���своїх�персональ-

них�даних.

3.2.�Еле�тронна�петиція�не�може�містити�за�ли�и�до�повалення��онстит�ційно�о�лад�,�пор�-

шення�територіальної�цілісності�У�раїни,�пропа�анд��війни,�насильства,�жорсто�ості,�розпалю-

вання�міжетнічної,�расової,�релі�ійної�ворожнечі,�за�ли�и�до�вчинення�терористичних�а�тів,�по-

ся�ання�на�права�і�свободи�людини,�права�і�за�онні�інтереси��ромадян,�а�та�ож�інформацію,

я�а�містить�ненормативн��ле�си��,�матеріали�та�висловлювання,�я�і�містять�передвиборч��а�і-

тацію,�ре�лам��товарів,�робіт�та�посл��,

3.3.�Відповідальність�за�зміст�еле�тронної�петиції�несе�автор�(ініціатор)�еле�тронної�петиції.

3.4.�Те�ст�еле�тронної�петиції�оприлюднюється�через�офіційний�веб-сайт�Київсь�ої�місь�ої

ради,�або�на�веб-сайті��ромадсь�о�о�об’єднання�протя�ом�двох�робочих�днів�з�дня�надсилан-

ня�її�автором�(ініціатором)�після�проходження�процес��модерації.

3.5.�У�разі�д�блювання�зміст��вже�створеної�петиції,�або�невідповідності�еле�тронної�петиції

вимо�ам,�встановленим�цим�Положенням,�оприлюднення�та�ої�петиції�може�не�здійснюватись,

про�що�повідомляється�автор��із�зазначенням�вмотивованих�причин�відмови�не�пізніше�стро-

��,�встановлено�о�для�оприлюднення.

3.6.�Автор�(ініціатор)�еле�тронної�петиції,�щодо�оприлюднення�я�ої�отримано�відмов�,�може

виправити�петицію�і�надіслати�її�повторно�в�поряд��,�передбаченом��п�н�том�3.1�цьо�о�Поло-

ження.

3.7.�Після�оп�блі��вання�еле�тронної�петиції�вона�не�може�б�ти�від�ли�ана.

IV.�ЗБІР�ПІДПИСІВ

4.1.�Дата�оприлюднення�еле�тронної�петиції�через�офіційний�веб-сайт�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди,�або�на�веб-сайті��ромадсь�о�о�об’єднання,�є�датою�почат���збор��підписів�на�її�підтрим��.

4.2.�Форма�підписання�петиції�передбачає�авторизацію�в�поряд��,�визначеном����п�н�ті�3.1

цьо�о�Положення.

4.3.�Через�веб-сайт�Київсь�ої�місь�ої�ради,�або�на�веб-сайті��ромадсь�о�о�об’єднання,�обо-

в’яз�ово�зазначаються�дата�почат���збор��підписів�та�інформація�щодо�за�альної��іль�ості�та

перелі���осіб,�я�і�підписали�еле�тронн��петицію.

4.4.�Еле�тронна�петиція,�адресована�Київсь�ій�місь�ій�раді,�роз�лядається�за��мови�збор��на

її�підтрим���не�менше�10000�(десяти�тисяч)�підписів��ромадян��продовж�не�більше�трьох�міся-

ців�з�дня�оприлюднення�та�ої�еле�тронної�петиції.

4.5.�Еле�тронна�петиція,�я�а�в��становлений�стро��не�набрала�необхідної��іль�ості��олосів�на

її�підтрим��,�після�завершення�стро���збор��підписів�на�її�підтрим���роз�лядається�в�поряд��,

встановленом��за�онодавством�про�звернення��ромадян.

4.6.�Еле�тронна�петиція,�збір�підписів�на�підтрим���я�ої�здійснювався�через�веб-сайт��ро-

мадсь�о�о�об’єднання�і�я�а�впродовж��становлено�о�стро���набрала�необхідн���іль�ість�під-

писів�на�її�підтрим��,�не�пізніше�наст�пно�о�дня�після�набрання�необхідної��іль�ості�підписів

надсилається��ромадсь�им�об’єднанням�Київсь�ій�місь�ій�раді�із�зазначенням�інформації

про�дат��почат���збор��підписів,�дат��направлення�еле�тронної�петиції,�за�альн���іль�ість

та�перелі��осіб,�я�і�підписали�еле�тронн��петицію�(чи�посилання�на�джерело�та�ої�інформа-

ції�в�мережі�Інтернет),�стро��збор��підписів,�назв��та�адрес��еле�тронної�пошти��ромадсь�о-

�о�об’єднання.

V.�РОЗГЛЯД�ЕЛЕКТРОННОЇ�ПЕТИЦІЇ

5.1.�Се�ретаріат�Київсь�ої�місь�ої�ради�після�набрання�еле�тронною�петицією�необхідної��іль-

�ості�підписів�на�її�підтрим���невід�ладно�здійснює�перевір���справжності�підписів.�У�разі�ви-

явлення�в�процесі�перевір�и�фа�тів�підписання�еле�тронної�петиції�без��часті��ромадянина,�всі

�олоси,�я�і�мають�озна�и�фальсифі�ації,�автоматично�відрахов�ються,�про�що�повідомляється

автор��(ініціатор�)�відповідної�еле�тронної�петиції,�а�та�ож�особам,�я�і�підтримали�відповідн��еле�-

тронн��петицію.

Я�що���разі�та�о�о�відрах�вання�за�альна��іль�ість��олосів,�що�б�ли�зібрані�в�підтрим���та�ої

еле�тронної�петиції,�виявиться�більшою�за��іль�ість,�що�передбачена�п�н�том�4.4�цьо�о�Поло-

ження,�то�та�а�еле�тронна�петиція�підля�ає�роз�ляд��в�поряд��,�встановленом��розділом�V�цьо-

�о�Положення.

Я�що���разі�та�о�о�відрах�вання�за�альна��іль�ість��олосів,�що�б�ли�зібрані�в�підтрим���та�ої

еле�тронної�петиції,�виявиться�меншою�за��іль�ість,�що�передбачена�п�н�том�4.4�цьо�о�Поло-

ження,�а�стро��збор��підписів�на�підтрим���та�ої�еле�тронної�петиції�не�за�інчився,�то�збір�під-

писів�продовж�ється�в�поряд��,�передбаченом��розділом�IV�цьо�о�Положення,�врахов�ючи�час

що�б�в�витрачений�се�ретаріатом�Київсь�ої�місь�ої�ради�на�перевір���справжності�підписів�на

підтрим���та�ої�еле�тронної�петиції.

Я�що���разі�та�о�о�відрах�вання��іль�ість��олосів,�що�б�ли�зібрані�в�підтрим���та�ої�еле�трон-

ної�петиції,�виявиться�меншою�за��іль�ість,�що�передбачена�п�н�том�4.4�цьо�о�Положення,�а�стро�

збор��підписів�на�підтрим���та�ої�еле�тронної�петиції�за�інчився,�то�та�а�еле�тронна�петиція

роз�лядається�в�поряд��,�передбаченом��п�н�том�4.5�цьо�о�Положення.

5.2.�Роз�ляд�еле�тронної�петиції,�я�а�набрала�необхідн���іль�ість�підписів�на�свою�підтрим-

��,�здійснюється�невід�ладно,�але�не�пізніше�десяти�робочих�днів�з�дня�оприлюднення�інфор-

мації�про�почато��її�роз�ляд�.

Я�що�еле�тронна�петиція�містить��лопотання�про�її�роз�ляд�на��ромадсь�их�сл�ханнях�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва,�автор�(ініціатор)�петиції�має�право�представити�еле�тронн��пе-

тицію�на�та�их�сл�ханнях.�У�та�ом��разі�стро��роз�ляд��еле�тронної�петиції�продовж�ється�на

стро�,�необхідний�для�ор�анізації�та�проведення�відповідних�сл�хань.

5.3.�Київсь�ий�місь�ий��олова�невід�ладно,�але�не�пізніше�ніж�через�один�робочий�день�піс-

ля�набрання�необхідної��іль�ості�підписів�на�підтрим���еле�тронної�петиції,�за��мови,�що�пор�-

шене�питання�відноситься�до��омпетенції�Київсь�ої�місь�ої�ради�або�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�надає�дор�чення�щодо�її�роз�ля-

д��постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради,�до�предмет��відання�я�ої�відноситься�пор�шене�ав-

тором�(ініціатором)�еле�тронної�петиції�питання,�а�та�ож�відповідном��стр��т�рном��підрозді-

л��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

У�разі�ненаправлення�Київсь�им�місь�им��оловою���передбачений�цим�рішенням�стро��еле�-

тронної�петиції�постійна��омісія�Київсь�ої�місь�ої�ради,�до�предмет��відання�я�ої�відносяться

питання�місцево�о�самовряд�вання,�зобов’язана�невід�ладно�направити�та���еле�тронн��пети-

цію�на�роз�ляд�до�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради,�предметом�відання�я�ої�є�пор�шене

автором�еле�тронної�петиції�питання.

5.4.�Інформація�про�почато��роз�ляд��еле�тронної�петиції,�я�а�в��становлений�стро��набра-

ла�необхідн���іль�ість�підписів�на�її�підтрим��,�а�та�ож�інформація�щодо�дор�чення�Київсь�о�о

місь�о�о��олови�про�роз�ляд�еле�тронної�петиції�постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради,�до

предмет��відання�я�ої�відноситься�пор�шене�автором�(ініціатором)�еле�тронної�петиції�питан-

ня,�та�відповідном��стр��т�рном��підрозділ��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації),�направляється�автор��(ініціатор�)�еле�тронної�петиції,�особам,

я�і�підтримали�відповідн��еле�тронн��петицію,�а�та�ож�оприлюднюється�на�офіційном��веб-сай-

ті�Київсь�ої�місь�ої�ради�не�пізніш�ніж�через�три�робочі�дні�після�набрання�необхідної��іль�ості

підписів�на�підтрим���еле�тронної�петиції,�а�в�разі�отримання�еле�тронної�петиції�від��ромад-

сь�о�о�об’єднання —�не�пізніш�ніж�через�два�робочі�дні�після�отримання�та�ої�петиції.

У�випад��,�я�що�встановлено,�що�прийнята�до�роз�ляд��еле�тронна�петиція�не�відноситься

до��омпетенції�Київсь�ої�місь�ої�ради,�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�та�їх�стр��т�рних�підрозділів,�Київсь�ий�місь�ий��олова�невід�лад-

но,�але�не�пізніше�ніж�протя�ом�десяти�робочих�днів�інформ�є�автора�(ініціатора)�еле�тронної

петиції�про�роз�ляд�та�ої�петиції�та�обґр�нт�вання�фа�т��невіднесення�пор�шено�о�в�еле�трон-

ній�петиції�питання�до��омпетенції�Київсь�ої�місь�ої�ради�і�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�їх�стр��т�рних�підрозділів.

Вищезазначена�відповідь�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�не�пізніше�ніж�наст�пно�о�робочо�о�дня

з�момент��її�підписання�оприлюднюється�на�офіційном��веб-сайті�Київсь�ої�місь�ої�ради.

5.5.�Відповідний�стр��т�рний�підрозділ�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�протя�ом�трьох�робочих�днів�з�дня�надходження�до�ньо�о�до-

р�чення�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�щодо�роз�ляд��еле�тронної�петиції�надає�апарат��ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�постійній��омі-

сії�Київсь�ої�місь�ої�ради,�я�ій�Київсь�им�місь�им��оловою�дор�чено�опрацювання�еле�тронної

петиції,�свої�пропозиції�стосовно�підтрим�и,�або�не�підтрим�и�еле�тронної�петиції,�доцільності

розроб�и�прое�тів�а�тів�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�чи�вжиття�інших�заходів,�спрямованих�на�вре��люван-

ня�пор�шених�в�еле�тронній�петиції�питань.

5.6.�Постійна��омісія�Київсь�ої�місь�ої�ради,�я�ій�Київсь�им�місь�им��оловою�надано�дор�чен-

ня�щодо�опрацювання�еле�тронної�петиції,�протя�ом�п’яти�робочих�днів�з�дня�надходження�до

неї�відповідно�о�дор�чення�роз�лядає�еле�тронн��петицію�на�своєм��засіданні�за��частю�авто-

ра�(ініціатора)�еле�тронної�петиції�(з��рах�ванням�інформації,�отриманої�від�відповідно�о�стр��-

т�рно�о�підрозділ��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�та�надає�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�свої�пропозиції�стосовно�підтрим�и,�або�не�підтрим�и�еле�тронної�пети-

ції,�доцільності�розроб�и�прое�тів�а�тів�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�чи�вжиття�інших�заходів,�спрямованих

на�вре��лювання�пор�шених�в�еле�тронній�петиції�питань.

Постійна��омісія�Київсь�ої�місь�ої�ради,�я�ій�Київсь�им�місь�им��оловою�надано�дор�чення

щодо�опрацювання�еле�тронної�петиції,�протя�ом�двох�робочих�днів�з�момент��роз�ляд��на�сво-

єм��засіданні�еле�тронної�петиції�надає�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради�витя��з�прото�ол�

засідання��омісії�або�інформацію�про�роз�ляд�та�ої�еле�тронної�петиції�на�своєм��засіданні.

Се�ретаріат�Київсь�ої�місь�ої�ради�забезпеч�є�розміщення�інформації,�або�витя���з�прото�о-

л��засідання�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�на�офіційном��веб-сайті�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�не�пізніше�наст�пно�о�робочо�о�дня�з�момент��йо�о�надходження�від�відповідної�постійної

�омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради.

5.7.�Апарат�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�опрацьов�є�пропозиції�відповідної�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�стр��т�рно-

�о�підрозділ��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�та��от�є�прое�т�відповіді�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�на�відповідн��еле�тронн��петицію.

5.8.�Київсь�ий�місь�ий��олова�не�пізніше�ніж�через�десять�робочих�днів�після�почат���роз�ля-

д��еле�тронної�петиції�приймає�рішення�щодо�підтрим�и,�або�не�підтрим�и�еле�тронної�пети-

ції.

Про�підтрим��,�або�не�підтрим���еле�тронної�петиції�п�блічно�о�олош�ється�Київсь�им�місь-

�им��оловою�на�офіційном��веб-сайті�Київсь�ої�місь�ої�ради,�а�та�ож�на�веб-сайті��ромадсь�о-

�о�об’єднання�(��разі,�я�що�збір�підписів�здійснювався�відповідним��ромадсь�им�об’єднанням)

не�пізніше�наст�пно�о�робочо�о�дня�після�за�інчення�роз�ляд��еле�тронної�петиції.

Відповідь�на�еле�тронн��петицію�не�пізніше�наст�пно�о�робочо�о�дня�після�за�інчення�її�роз-

�ляд��надсилається���письмовом��ви�ляді�автор��(ініціатор�)�еле�тронної�петиції�та�відповідно-

м���ромадсь�ом��об’єднанню�(��разі,�я�що�збір�підписів�здійснювався�відповідним��ромадсь�им

об’єднанням).�Та�ож�відповідь�надсилається�на�еле�тронні�адреси�особам,�я�і�підтримали�від-

повідн��еле�тронн��петицію.

Інформація,�розміщена�на�офіційном��веб-сайті�Київсь�ої�місь�ої�ради,�на�веб-сайті��ромад-

сь�о�о�об’єднання,�а�та�ож�письмова�відповідь�на�еле�тронн��петицію�повинні�містити�перелі�

заходів,�я�і�необхідно�вжити�для�вирішення�питань,�пор�шених�в�еле�тронній�петиції,�орієнтов-

ні�терміни�та�відповідальних�осіб�за�вжиття�запланованих�заходів�(��разі�підтрим�и�еле�трон-

ної�петиції),�або�обґр�нтован��відмов��підтримання�еле�тронної�петиції�(��разі�не�підтримання

еле�тронної�петиції).

5.9.�Київсь�ий�місь�ий��олова���разі�прийняття�рішення�щодо�підтрим�и�еле�тронної�петиції

може�надавати�відповідні�дор�чення,�зо�рема,�постійній��омісії�щодо�її�подальшо�о�роз�ляд�,

видавати�розпорядження�чи�вист�пати�с�б’є�том�подання�прое�тів�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди,�спрямованих�на�вре��лювання�пор�шених�в�еле�тронній�петиції�питань.

5.10.�Постійна��омісія�Київсь�ої�місь�ої�ради,�я�ій�Київсь�ий�місь�ий��олова�надав�дор�чення

щодо�подальшо�о�роз�ляд��питань,�пор�шених���підтриманій�еле�тронні�петиції,�визначає�на-

ст�пний�порядо��роз�ляд��пор�шених�в�та�ій�еле�тронній�петиції�питань,�для�чо�о�створює�ро-

боч���р�п��із�зал�ченням�автора�еле�тронної�петиції,�представни�ів��ромадсь�ості,�вчених,�е�с-

пертів,�спеціалістів�тощо�(далі —�робоча��р�па).

5.11.�На�першом��засіданні�робочої��р�пи�з�її�с�лад��більшістю��олосів�обираються��олова�та

се�ретар.�Діяльність�робочої��р�пи�проводиться�відповідно�до�план�,�я�ий�затвердж�ються�на

її�першом��засіданні.

Під�час�засідання�робочої��р�пи�в�обов’яз�овом��поряд���ведеться�прото�ол�засідання�робо-

чої��р�пи,�я�ий�підпис�ється��оловою�та�се�ретарем�робочої��р�пи.�Письмові�матеріали,�що�на-

дані�членами�робочої��р�пи�та/або�запрошеними�особами�для�роз�ляд��на�засіданні�робочої

�р�пи,�додаються�до�прото�ол��засідання�робочої��р�пи.



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
25 áåðåçíÿ 2016 ð.
¹32(4802)

8

За�наявної�технічної�можливості�се�ретаріат�Київсь�ої�місь�ої�ради�забезпеч�є�відеотрансляцію

в�режимі�реально�о�час��засідань�постійних��омісій�Київсь�ої�місь�ої�ради,�на�я�их�здійснюється

роз�ляд�питань,�пов’язаних�з�еле�тронними�петиціями,�та�засідань�відповідних�робочих��р�п.

Робочі��р�пи���стро�,�визначений�постійною��омісією,�я�а�їх��творила,�інформ�ють�та���по-

стійн���омісію�та�се�ретаріат�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�хід�своєї�роботи.

5.12.�Я��правило,�раз�на�місяць�заст�пни��місь�о�о��олови —�се�ретар�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�проводить�нарад��щодо�стан��роз�ляд��Київсь�ою�місь�ою�радою�еле�тронних�петицій.�На

нарад��запрош�ються��ерівни�и�робочих��р�п,�автори�еле�тронних�петицій,�представни�и��ро-

мадсь�ості,�ж�рналісти�та�інші�особи.

У�разі�необхідності�за�рез�льтатами�наради�проводиться�прес-�онференція.

Під�час��ожної�чер�ової�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради��олов�ючий�надає�інформацію�про�стан

роботи�з�еле�тронними�петиціями.

5.13.�Інформація�щодо��ожно�о�етап��роз�ляд��питань,�пор�шених���підтриманій�еле�трон-

ній�петиції,�а�та�ож�щодо�ор�анів,�я�і�здійснюють�роз�ляд�еле�тронної�петиції,�відображається

на�офіційном��веб-сайті�Київсь�ої�місь�ої�ради.

5.14.�Роз�ляд�та�по�одження�прое�т��рішення�з�питань,�пор�шених�в�еле�тронній�петиції,�здій-

снюється�Київсь�ою�місь�ою�радою���поряд��,�визначеном��Ре�ламентом�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди.

5.15.�У�разі.�відс�тності�(відрядження,�відп�ст�а,�хвороба)�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�йо�о

повноваження,�визначені�цим�Положенням,�ви�он�є�заст�пни��місь�о�о��олови —�се�ретар�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради.

5.16.�Інформація�про��іль�ість�підписів,�одержаних�на�підтрим���еле�тронної�петиції,�та�стро-

�и�їх�збор��збері�ається�не�менше�трьох�ро�ів�з�дня�оприлюднення�та�ої�еле�тронної�петиції.

5.17.�Пор�шення�поряд���роз�ляд��еле�тронних�петицій�тя�не�за�собою�відповідальність,�пе-

редбачен��за�онодавством�У�раїни.

5.18.�За�альна��оординація�роботи�постійних��омісій�Київсь�ої�місь�ої�ради�та��творених�ни-

ми�робочих��р�п�з�роз�ляд��еле�тронних�петицій�по�ладається�на�заст�пни�а�місь�о�о��оло-

ви —�се�ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Київський міський голова 
В. Кличко

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Керівник апарату В. Бондаренко

Про проходження стажування студентами 
Школи Помічника Народного Депутата 

у виконавчому органі Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 130 від 11 березня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 01 груд'

ня 1994 року № 804 «Про затвердження Положення про стажування у державних органах» та з метою залу'
чення на державну службу молодих професійно підготовлених осіб:

1.�Провести���стр��т�рних�підрозділах�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з�14�до�25

березня�2016�ро���стаж�вання�ст�дентів�Ш�о-

ли�Помічни�а�Народно�о�Деп�тата�з�ідно�з�до-

дат�ом.

2.�Керівни�ам�стр��т�рних�підрозділів�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�в�я�их

б�д�ть�проходити�стаж�вання�ст�денти�Ш�о-

ли�Помічни�а�Народно�о�Деп�тата:

визначити�державних�сл�жбовців,�відпові-

дальних�за�стаж�вання;

затвердити�індивід�альні�плани�проходжен-

ня�стаж�вання;

до�01��вітня�2016�ро���подати��ерівни���апа-

рат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�Бон-

дарен�о�В.�В.�пропозиції�за�рез�льтатами�ста-

ж�вання.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на��ерівни�а�апарат��ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�Бонда-

рен�а�В.�В.

Голова В. Кличко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�

від�11.03.2016�№�130

Перелік структурних підрозділів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

яким доручено проведення стажування студентів 
Школи Помічника Народного Депутата

Структурний підрозділ виконавчого Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

Прізвище, ім’я, по батькові студента Школи
Помічника Народного
Депутата

Апарат

Юридичне управління 

Тронько
Ольга Володимирівна

Данилевська Світлана Анатоліївна

Управління з питань запобіган!
ня та протидії корупції

Коцюрба Лілія Олександрівна

Управління міжнародних 
зв’язків апарату

Сорокіна Вікторія Миколаївна

Департамент житлово!комунальної інфраструктури Ус Михайло Вячеславович

Департамент культури Гончаренко Ганна Петрівна

Про реєстрацію Статуту релігійної організації
«Релігійна громада (помісна церква) 

євангельських християн'баптистів «Шлях Істини» 
у Дарницькому районі м. Києва»
Розпорядження № 136 від 12 березня 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши «заяву
громадян від 17 квітня 2015 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 07 квітня 2015 року № 1

Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійна��ромада�(помісна�цер�ва)�єван�ель-

сь�их�християн-баптистів�«Шлях�Істини»���Дарниць�ом��районі�м.�Києва»,�що�додається.

Голова В. Кличко

Про будівництво артезіанської свердловини малої 
продуктивності на вулиці Освіти, 5
Розпорядження № 135 від 12 березня 2016 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, за'
твердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060, у частині поліпшення якос'
ті питної води столиці, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Визначити�спеціалізоване�водо�оспо-

дарсь�е��ом�нальне�підприємство�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�«Київвод-

фонд»�замовни�ом�б�дівництва�артезіан-

сь�ої�свердловини�малої�прод��тивності�на

в�лиці�Освіти,�5.

2.�Спеціалізованом��водо�осподарсь�ом�

�ом�нальном��підприємств��ви�онавчо�о�ор-

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

�ої�державної�адміністрації)�«Київводфонд»:

2.1.�Визначити�прое�тн��та�підрядн��б�ді-

вельн��ор�анізації�для�ви�онання�робіт,�за-

значених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,

в��становленом��поряд��.

2.2.�Забезпечити�розроблення�та�затвер-

дження�в��становленом��поряд���прое�тної

до��ментації�для�ви�онання�робіт,�зазначе-

них���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

2.3.�Забезпечити�дотримання�вимо��за-

�онодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�ді-

вельних�робіт,�водно�о�за�онодавства�та�за-

�онодавства�про�надра.�

2.4.�Роботи�ви�он�вати�з�ідно�з�Правила-

ми�бла�о�строю�міста�Києва,�затверджени-

ми�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25

�р�дня�2008�ро���№ 1051/1051.

2.5.�Під�час���ладання�до�овор��підряд��на

ви�онання�робіт�з�б�дівництва�передбачи-

ти��мови�щодо�надання�підрядни�ом��аран-

тії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�встановити��а-

рантійні�стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

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

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

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�подати�до�Департамент��е�о-

номі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�інвестиційні�пропози-

ції�щодо�в�лючення�робіт,�зазначених���п�н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження,�до�про�рам�е�о-

номічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на

2016�рі��та�наст�пні�ро�и.

4.�Взяти�до�відома,�що�майно�після�завер-

шення�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о

розпорядження,�зарахов�ється�до��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпо-

рядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про внесення змін 
до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 03 вересня 2010 року № 696 
«Про реконструкцію споруди театрально'видовищного 

закладу культури «Київський академічний 
театр драми і комедії на лівому березі Дніпра» 

з його технічним переоснащенням 
та прибудову виробничо'репетиційного комплексу»

Розпорядження № 139 від 12 березня 2016 року

Відповідно до статей 31, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою продовжен'
ня строків розробки і затвердження проектно'кошторисної документації щодо реконструкції споруди теат'
рально'видовищного закладу культури «Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніп'
ра»:

Унести�зміни�до�розпорядження�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)�від�03�вересня�2010�ро-

���№ 696�«Про�ре�онстр��цію�спор�ди�театраль-

но-видовищно�о�за�лад����льт�ри�«Київсь�ий�а�а-

демічний�театр�драми�і��омедії�на�лівом��березі

Дніпра»�з�йо�о�технічним�переоснащенням�та�при-

б�дов��виробничо-репетиційно�о��омпле�с�»:

��п�н�ті�1�розпорядження�цифр��«2017»�за-

мінити�словами�«та�наст�пних»;

��підп�н�ті�3.1�п�н�т��3�розпорядження�циф-

р��«2015»�замінити�цифрою�«2017»;

п�н�т�5�розпорядження�ви�ласти�в�новій�ре-

да�ції:

«5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старос-

тен�о�Г.�В.».

Голова В. Кличко
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Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися при
реалізації

За діючою схемою каналізування міста та передмість Києва стічні води з правобережної
частини міста на лівий берег, де розташовано очисні споруди, подаються по дюкерам.
Дюкерні переходи $ це сталеві трубопроводи, що прокладені дном річки та засипані
зверху шаром щебню товщиною 1$1,5 м. Через тривалий термін експлуатації та агресивне
середовище труби ушкоджуються ерозією. Зважаючи на це, виникла нагальна проблема
реконструкції, орієнтовна вартість якої складає 774 932,2 тис. грн. Проектні роботи
сплановано розпочати 2016 року. Завершення будівництва при сталому фінансуванні
заплановано на 2021 рік.

Очікувані результати Забезпечення надійності функціонування систем водовідведення

Ключові заходи Реконструкція дюкерних переходів

Період здійснення: 2016$2021 роки 

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис.
грн

2016 2017 2018 Разом

70 377,7 65 622,9 151 290,5 287 291,1

Джерела
фінансування

бюджет міста Києва

Ключові учасники
реалізації проектної
ідеї

Департамент житлово$комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації"), ПАТ "АК "Київводоканал"

Коментарі Реалізація проектної ідеї покращить якість та безпечність проживання як в місті Києві, так і
в інших населених пунктах, розташованих впродовж русла річки Дніпро, населення яких
споживає дніпровську воду

2.1.2�"Б�дівництво�Др��ої�нит�и�Головно�о�місь�о�о��аналізаційно�о��оле�тора�в

місті�Києві"�

Номер і назва
стратегічної ініціативи
(сектору), напрямок зі
Стратегії розвитку
міста Києва до 2025
року, якому відповідає
проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині житлово$ комунального
господарства Модернізація водоканалізаційного господарства та реконструкція очисних
потужностей

Назва проектної ідеї Будівництво Другої нитки Головного міського каналізаційного колектора в місті
Києві

Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації

1. Упередження можливої екологічної катастрофи. неможливість каналізування всієї
правобережної частини м. Києва. 
2. Можливість огляду та реконструкції першої нитки Головного міського каналізаційного
колектору 
3. Запобігання можливим аваріям на Головному міському каналізаційному колекторі

Територія, на яку
матиме вплив

Територія правобережної частини міста Києва

Орієнтовна кількість
населення. на яку
поширюватиметься
проектна ідея

1 000 000 мешканців

Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися при
реалізації

Відсутній дублюючий колектор, який може пропускати стічні води Головного міського
каналізаційного колектора. Через тривалий термін експлуатації Головного міського
каналізаційного колектора стінки колектора ушкоджено ерозією. Однак, через те, що
його побудовано в одну нитку, його неможливо відключити на тривалий час та виконати
ремонтні роботи. Будівництво Другої нитки Головного міського каналізаційного
колектора технічно дозволить здійснити перенаправлення потоку стічних код з першої
нитки.

Очікувані результати Стале забезпечення мешканців правобережної частини міста Києва (4 райони)
послугами водовідведення та покращення екологічного стану навколишнього
природного середовища

Ключові заходи Будівництво підземного каналізаційного колектора

Період здійснення: 2016$2017 роки

Орієнтовний обсяг
фінансування. тис. грн

2016 2017 2018 Разом

295 131,5 247 816, 2 $ 542 947,7

Джерела
фінансування

ДФРР, бюджет міста Києва

Ключові учасники
реалізації проектної
ідеї

Департамент житлово$комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), ПАТ "АК "Київводоканал"

Коментарі Реалізація проектної ідеї забезпечить сталу роботу водо$ каналізаційного господарства
міста Києва та збільшення його потужностей

2.1.3�"Ре�онстр��ція�та�технічне�переоснащення�полі�он��твердих�поб�тових�відходів

№�5�в�с.�Під�ірці�Об�хівсь�о�о�район��Київсь�ої�області"

Орієнтовний обсяг
фінансування. тис.
грн.

2016 2017 2018 Разом

13 000,0 28 992,4 $ 41 992,4

Джерела
фінансування

бюджет міста Києва

Ключові учасники
реалізації проектної
ідеї

Департамент житлово$комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації). ПрАТ "Київспецтранс", КП "Дирекція з
капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція"

Коментарі Реалізація проектної ідеї покращить якість та безпечність проживання у м. Києві та на
прилеглих до полігону територіях

Номер і назва
стратегічної
ініціативи (сектору),
напрямок зі Стратегії
розвитку міста Києва
до 2025 року, якому
відповідає проектна
ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині житлово$ комунального господарства
Модернізація водоканалізаційного господарства та реконструкція очисних споруд

Назва проектної
ідеї

Перша черга будівництва споруд артезіанського водопостачання житлового
масиву Осокорки%Північні

Одна або кілька
цілей, які будуть
досягнуті внаслідок
реалізації 

Територія, на яку
матиме вплив

Забезпечення необхідної кількості питної води високої якості житлового масиву
Осокорки$Північні міста Києва 

Житловий масив Осокорки$Північні; мікрорайони Позняки, Березняки, Харківський та
Стара Дарниця міста Києва

Орієнтовна кількість
населення. на яке
поширюватиметься
проектна ідея

1 900 000 мешканців

Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися при
реалізації

Будівництво цього об'єкта є стратегічно важливим для м. Києва; відсутність належного
водопостачання лівобережної частини міста призводить до незадовільного
водопостачання не тільки новобудов мікрорайонів Осокорки та Позняки, а й раніше
побудованих мікрорайонів, таких як: Березняки, Харківський, Стара Дарниця; для
водопостачання нової забудови лівобережної частини міста згідно з проектом забудови
житлових масивів Осокорки, Позняки, розроблених ПАТ "Київпроект", водопостачання
житлового масиву Осокорки та частково Харківського масиву має здійснюватись від
комплексу споруд артезіанського водопостачання Осокорки $ Північні

Очікувані результати Забезпечення населення житлового масиву Осокорки$Північні міста Києва питною водою
належної якості: покращення питного водопостачання мікрорайонів Позняки, Березняки,
Харківський та Стара Дарниця міста Києва

Ключові заходи Будівництво водогонів

Період здійснення: Буде визначено

Орієнтовний обсяг
фінансування. тис.
грн. 

2016 2017 2018 Разом

1 000,0 Буде визначено Буде визначено Буде визначено
скоригованим
проектом

Джерела
фінансування

бюджет міста Києва

Ключові учасники
реалізації проектної
ідеї

Департамент житлово$комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Дирекція з капітального
будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція"

Коментарі Реалізація проектної ідеї збільшить потужність водогонів: сприятиме розвитку системи
питного водопостачання

Номер і назва
стратегічної ініціативи
(сектору), напрямок зі
Стратегії розвитку
міста Кисва до 2025
року, якому відповідає
проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині житлово$комунального господарства
Сектор 4 "Екологія та безпека довкілля" Підвищення рівня екологічної безпеки міста

Назва проектної ідеї Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів 
№ 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області

Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації

1. Збільшення стійкості та висоти дамб обвалування полігону. 2. Збільшення проектної
потужності полігону. 3. Зменшення негативного впливу фільтрату на грунтові води.

Територія, на яку
матиме вплив

Територія м. Києва, а також територія с. Підгірці Обухівського району Київської області

Орієнтовна кількість
населення. на яке
поширюватиметься
проектна ідея

3 000 000 мешканців

Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися при
реалізації

Полігон твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської
області $ полігон м. Києва, де здійснюється захоронення до 50 % утворених в місті Києві
твердих побутових відходів. Проектом "Реконструкція та технічне переоснащення
полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської
області" передбачено нарощування дамб, будівництво насосної станції. відновлення та
будівництво нових систем дренажу фільтраційних вод з карт, відновлення роботи
очисних споруд, ремонт та будівництво доріг по периметру полігону

(>чік\вані рез\льгати Поліпшення екологічного і санітарного стану полігону

Ключові заходи Нарощування дамб: будівництво насосної станції: відновлення та будівництво нових
систем дренажу фільтраційних вод з карт; відновлення роботи очисних споруд: ремонт та
будівництво доріг по периметру полігону

Період здійснення: 2016$2017 роки

2.1.4�"Перша�чер�а�б�дівництва�спор�д�артезіансь�о�о�водопостачання�житлово�о

масив��Осо�ор�и-Північні"

2.1.5�"Б�дівництво�системи�хімічно�о�очищення�димових��азів�на�філіалі�"Завод

"Енер�ія"�ПАТ�"КИЇВЕНЕРГО"�

Номер і назва
стратегічної ініціативи
(сектору), напрямок зі
Стратегії розвитку
міста Києва до 2025
року, якому відповідає
проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині житлово$комунального
господарства Модернізація енергетичного господарства

Назва проектної ідеї Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі "Завод
"Енергія" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації

1. Зменшення кількості шкідливих речовин, що викидаються у повітря при спалюванні
сміття. 
2. Зменшення шкідливого впливу на здоров’я мешканців Дарницького району м. Києва.
3. Більш комфортні умови проживання в Дарницькому районі міста Києва

Територія, на яку
матиме вплив

Територія Дарницького району міста Києва

Орієнтовна кількість
населення. на яке
поширюватиметься
проектна ідея

360 500 мешканців

Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися при
реалізації

Досягнення Європейських норм концентрації забруднюючих речовин та забезпечення
захисту навколишнього природного середовища та населення

Очікувані результати Поліпшення екологічного стану м. Києва за рахунок впровадження системи хімічного
очищення димових газів, що дозволить зменшити обсяги викидів у повітря шкідливих
речовин (окислів азоту; сірчистих, хлористих та фтористих з'єднань; парів тяжких
метанів; золи і твердих частин) при спалюванні твердих побутових відходів на заводі

Ключові заходи Будівництво системи хімічного очищення димових газів

Період здійснення: 2016$2017 роки

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис.грн 

2016 2017 2018 Разом

156 015,0 Буде визначено Буде визначено Буде визначено
скоригованим
проектом

Джерела фінансування кошти інвесторів, бюджет міста Києва

Ключові учасники
реалізації проектної
ідеї

Департамент житлово$комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Дирекція з капітального
будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція"

Коментарі Реалізація проектної ідеї зменшить шкідливі викиди у Дарницькому районі м. Києва,
поліпшить екологічний стан

Продовження
додат�
до
Розпорядження
№ 100
від
26
люто�о
2016
ро�
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Номер і назва
стратегічної ініціативи
(сектору), напрямок зі
Стратегії розвитку міста
Києва до 2025 року,
якому відповідає
проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї Капітальне будівництво та модернізація Київського метрополітену

Одна або кілька цілей, які
будуть досягнуті
внаслідок реалізації

Спорудження входів на станціях метрополітену, хімічне закріплення грунтів на
окремих ділянках, реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації на
об'єктах метрополітену, продовження ліній метрополітену

Територія, на яку матиме
вплив

місто Київ

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься
проектна ідея

Щоденно перевозиться близько 700 тис. чоловік

Стислий опис проблеми,
яка буде вирішуватися
при реалізації

'Забезпечення безпеки пасажирів, впровадження заходів з попередження осідань та
деформацій тунелів, підвищення безпеки перевезення пасажирів на лініях
метрополітену

Очікувані результати Істотне поліпшення безпеки та культури обслуговування пасажирів, попередження
осідань та деформацій тунелів, підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів на
лініях метрополітену, поліпшення транспортного обслуговування мешканців районів
та прилеглих до них територій

Ключові заходи Повне та ритмічне фінансування в запланованих обсягах.

Період здійснення: лютий 2016 р. — грудень 2025

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис. грн

2016 2017 2018 Разом

536 245,1 1 390 000,0 2 250 760,0 4 177 005,1

Джерела фінансування бюджет міста Києва, власні кошти, інші джерела

Ключові учасники
реалізації проектної ідеї

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), КП "Київський метрополітен"

Коментарі

2.1.6�"Встановлення�т�рбоа�ре�ат��для�вироблення�еле�троенер�ії�та�видачі�теплової

й�еле�тричної�енер�ії�в�місь�і�мережі�та�заміною��отлоа�ре�атів�на�філіалі�"Завод

"Енер�ія"�ПАТ�"КИЇВЕНЕРГО"

Номер і назва стратегічної
ініціативи (сектору), напрямок зі
Стратегії розвитку міста Києва до
2025 року, якому відповідає
проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині житлово$комунального
господарства Модернізація енергетичного господарства

Назва проектної ідеї Встановлення турбоагрегату для вироблення електроенергії та видачі
теплової й електричної енергії в міські мережі та заміною
котлоагрегатів на філіалі "Завод "Енергія" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Одна або кілька цілей, які будуть
досягнуті внаслідок реалізації

1. Додаткове надходження теплової енергії у теплові мережі району під час
опалювального періоду 
2. Додаткове надходження електричної енергії у мережі міста. 
3. Утилізація твердих побутових відходів 400 тон на добу 
4. Зменшення навантаження на полігон твердих побутових відходів

Територія, на яку матиме вплив Територія Дарницького району міста Києва

Орієнтовна кількість населення.
на яке поширюватиметься
проектна ідея

360 500 мешканців

Стислий опис проблеми, яка
буде вирішуватися при реалізації

Отримання теплової та електричної енергії для населення

Очікувані результати Додаткове надходження теплової та електричної енергії

Ключові заходи Встановлення турбоагрегату

Період здійснення: 2016$2018 роки

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис. грн

2016 2017 2018 Разом

Буде визначено Буде визначено Буде визначено Буде
визначено

Джерела фінансування Кошти інвесторів

Ключові учасники реалізації
проектної ідеї

ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Коментарі Реалізація проектної ідеї знизить вартість теплової та електричної енергії для
приєднаних споживачів

2.2.1�"Б�дівництво�Подільсь�о-Ви��рівсь�ої�лінії�Київсь�о�о�метрополітен�"

Номер і назва
стратегічної ініціативи
(сектору), напрямок зі
Стратегії розвитку міста
Києва до 2025 року,
якому відповідає
проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфрастру ктури
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї Будівництво Подільсько%Вигурівської лінії Київського метрополітену

Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації

Будівництво лінії дозволить організувати перевезення пасажирів з житлового масиву
Троєщина до діючих станцій метрополітену, частково вирішити транспорту проблему,
понизити рівень соціальної напруги та зробити "спальний" район більш привабливим
для проживання

Територія, на яку матиме
вплив

Подільський та Деснянський райони міста Києва

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься
проектна ідея

500,0 тис. чоловік

Стислий опис проблеми,
яка буде вирішуватися
при реалізації

Подальша інтенсивна забудова в першу чергу житлового масиву Троєщина без
вирішення проблеми транспорту призведе до транспортного колапсу. Проблема
пасажирського транспорту на зазначених житлових масивах може бути вирішена лише
спорудженням Подільсько$Вигурівської лінії метрополітену. Орієнтовна вартість
спорудження дільниці 31 550,0 млн грн

Очікувані результати Будівництво лінії доповнює існуючу радіальну схему метрополітену, перетинаючи дві
діючі лінії і розширюючи таким чином систему пересадочних вузлів. Ця лінія
метрополітену забезпечить комфортне транспортне обслуговування близько 500.0 тис.
мешканців декількох районів міста. В зоні її впливу розташовані житлові масиви
лівобережжя: Троєщина, Лісовий, Воскресенка, Райдужний, майбутня житлова
забудова Русанівських садів. Лінія дозволить суттєво поліпшити транспортну
інфраструктуру м. Києва, перерозподілити пасажиропотоки, розвантажити станції
метрополітену в центрі міста

Ключові заходи Повне та ритмічне фінансування в запланованих обсягах

Період здійснення: січень 2016 р. — грудень 2022 р.

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис. грн

2016 2017 2018 Разом

635 000,0 540 000,0 2 692 000,0 3 867 000,0

Джерела фінансування бюджет міста Києва, власні кошти, інші джерела

Ключові учасники
реалізації проектної ідеї

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), КП "Київський метрополітен"

Коментарі

2.2.2�"Придбання�ва�онів�метрополітен�"�

Номер назва стратегічної ініціативи (сектору), напрямок
зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому
відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині
транспортної інфраструктури 
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї Придбання вагонів метрополітену

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок
реалізації

Забезпечення потреб м. Києва у перевезеннях
пасажирів метрополітеном, організації сталої та
безпечної його роботи

Територія, на яку матиме вплив місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке
поширюватиметься проектна ідея

Щоденно перевозиться близько 700 тис. чоловік

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при
реалізації

Інвентарний парк вагонів метрополітену на даний час
не забезпечує необхідні інтервали руху поїздів та
потребує оновлення у зв'язку із закінченням їх терміну
експлуатації. Необхідне придбання 709 вагонів для
забезпечення потреб метрополітену, з них: 
$ 62 для забезпечення інтервалу руху поїздів на
Сирецько$Печерській лінії: 
$ 276 па заміну вагонів, які вичерпали встановлений
термін експлуатації; 
$ 371 для введення нових дільниць метрополітену.
Орієнтовна вартість придбання вагонів 14 959,9 млн грн

Очікувані
результати

Покрашення безпеки, культури обслуговування та комфортності перевезень пасажирів.
Придбання сучасного рухомого складу з асинхронним тяговим приводом, зменшення
споживання електричної енергії до 40 відсотків

Ключові заходи Повне та ритмічне фінансування в запланованих обсягах

Період здійснення: лютий 2017 р. – грудень 2025 р.

Орієнтовний обсяг
фінансування.тис.
грн

2016 2017 2018 Разом

295 400,0 1 012 800,0 $ 1 308 200,0

Джерела
фінансування

бюджет міста Києва, інші джерела

Ключові учасники
реалізації
проектної ідеї

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), КП "Київський метрополітен"

Коментарі

2.2.3�Капітальне�б�дівництво�та�модернізація�Київсь�о�о�метрополітен�

2.2.4�Б�дівництво�та�ре�онстр��ція�в�лично-дорожньої�мережі�

Номер і назва стратегічної
ініціативи (сектору),
напрямок зі Стратегії
розвитку міста Києва до
2025 року, якому
відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї Будівництво та реконструкція вулично%дорожньої мережі

Одна або кілька цілей, які
будуть досягнуті внаслідок
реалізації

Поліпшення технічного стану тротуарів, доріг, розв'язок, мостів, шляхопроводів,
забезпечення безперебійного руху транспорту, поліпшення обслуговування
населення громадським транспортом, поліпшення екологічного стану за рахунок
ліквідації заторів. Приведення покриття проїзної частини та тротуарів до
нормативних вимог та забезпечення безпечного та комфортного руху транспорту та
пішоходів

Територія, на яку матиме
вплив

місто Київ

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься
проектна ідея

Населення міста Києва

Стислий опис проблеми,
яка буде вирішуватися при
реалізації

Незадовільний стан покриття проїзної частини та тротуарів, низька пропускна
спроможність вулично$дорожньої мережі, завантаженість центральної частини
міста. Велика кількість великогабаритного та транзитного транспорту на вулицях
міста Києва

Очікувані результати Зменшення навантаження великогабаритного та транзитного транспорту на
вулично$дорожню мережу та збільшення її пропускної спроможності. Забезпечення
безперебійного руху транспорту, поліпшення технічного стану проїзної частини та
тротуарів

Ключові заходи Будівництво та реконструкція доріг, розв'язок, мостів (в тому числі будівництво
Подільського мостового переходу через р.Дніпро), шляхопроводів, підземних та
надземних пішохідних переходів. Влаштування транспортних розв'язок в різних
рівнях, розширення проїзної частини шляхопроводів, влаштування
асфальтобетонного покриття та гідроізоляції із застосуванням новітніх технологій,
покращення безпеки дорожнього руху за рахунок встановлення направляючої
пішохідної огорожі, благоустрій та озеленення прилеглих територій

Період здійснення: лютий 2016 р.— грудень 2018 р.

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис. грн

2016 2017 2018 Разом

2 133 900,0 2 095 100,0 2 093 600,0 6 322 600,0

Джерела фінансування бюджет міста Києва, інші джерела

Ключові учасники
реалізації проектної ідеї

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), комунальна корпорація
"Київавтодор"

Коментарі
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2.2.5�Модернізації�системи�освітлення�міста�Києва���2016-2018�ро�ах

Номер і назва
стратегічної
ініціативи (сектору),
напрямок зі Стратегії
розвитку міста Києва
до 2025 року, якому
відповідає проектна
ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної
ідеї

Модернізації системи освітлення міста Києва у 2016%2018 роках

Одна або кілька
цілей, які будуть
досягнуті внаслідок
реалізації

Модернізації системи зовнішнього, садово$паркового, архітектурно$декоративного та
святкового освітлення. Забезпечення естетично привабливого та якісного зовнішнього
освітлення вечірнього Києва, комфортного для мешканців і гостей міста

Територія, на яку
матиме вплив

Рекреаційні зони міста, вулиці, пам'ятки історії, архітектури, святкове оформлення вулиць,
паркових зон

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься
проектна ідея

3,0 млн чоловік

Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися при
реалізації

$ недостатній рівень освітленості, необхідного для своєчасного сприйняття дорожньої
ситуації; 
$ нерівномірність освітлення; 
$ надмірне споживання енергоресурсів мережами зовнішнього, архітектурного,
святкового освітлення міста Києва

Очікувані результати $ покращання екологічного стану міста; 
$ зниження рівня злочинності на вулицях на 60$80%; 
$ забезпечення припустимого рівня прямого та відбитого світла; 
$ значно покращиться нічний вигляд міст, їх туристична та інвестиційна привабливість; $
зменшення споживання енергоресурсів мережами зовнішнього, архітектурного,
святкового освітлення міста Києва за рахунок заміни світильників з лампами типу ДРЛ та
ДНаТ на світлодіодні світильники; 
$ завдяки втіленню новітніх освітлюваних технологій суттєво зменшаться видатки з
міського бюджету на забезпечення функціонування мереж міського освітлення

Ключові заходи Проведення інвентаризації мереж зовнішнього освітлення міста для визначення точної
кількості газорозрядних світильників, які необхідно замінити на світлодіодні та
можливості прорахунку техніко $ економічного обгрунтування. Створення електронного по
адресного переліку об'єктів з визначенням кількості та типів світильників, які на них
розміщені, з зазначенням їх споживчої потужності та урахуванням втрат. Заходи по
модернізації системи зовнішнього, садово$паркового, архітектурно$декоративного та
святкового освітлення міста Києва на 2016$2018 роки.

Період здійснення: лютий 2016 р. — грудень 2018 р.

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис.
грн

2016 2017 2018 Разом

434 308,8 466 693,7 468 762,0 1 369 764,5

Джерела
фінансування

бюджет міста Києва, інші джерела

Ключові учасники
реалізації проектної
ідеї

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство "Київміськсвітло",
інвестори

Коментарі

2.2.6�Розвито��пар��вально�о�простор��міста�Кисва

Номер і назва
стратегічної ініціативи
(сектору), напрямок,
зі Стратегії розвитку
міста Києва до 2025
року, якому
відповідає проектна
ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної
ідеї

Розвиток паркувального простору міста Києва

Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації

$ підвищення рівня якості надання послуг з паркування; $ забезпечення умов для
зменшення навантаження на вулично$дорожню мережу міста; $ регулювання
завантаження окремих вулично$дорожніх мереж; $ забезпечення прозорості розрахунків
через виключення людського фактора; $ введення інноваційних технологій при оплаті
послуг за паркування; $ підвищення зручності користування послугами паркування для
громадян та організацій у частині сплати та обліку витрат на паркування; $ збільшення
кількості місць для паркування на майданчиках для денного та нічного паркування; 
$ використання майданчиків для паркування транспортних засобів з максимальною
ефективністю; $ зниження рівня забруднення повітря транспортними засобами, сприяння
розвитку транспорту з нульовим викидом $ велосипеди, електромобілі; $ будівництво
паркінгів та влаштування автостоянок; будівництво багаторівневих перехоплюючих
паркінгів на кінцевих зупинках метро та мережі автостанцій; $збільшення дохідної
частини бюджету Києва за рахунок податкових надходжень, припливу інвестицій,
збільшення кількості робочих місць

Територія, на яку
матиме вплив

місто Київ

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься
проектна ідея

Населення міста Києва

Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися при
реалізації

Реалізація комплексного розвитку паркувального простору 
направлено на вирішення наступних проблем; $ низький рівень дотримання правил
паркування; $ відсутність дієвого простого механізму контролю за дотриманням правил
паркування та оплати, а також механізму накладення штрафу за порушення правил
паркування на платних парковках; $ низька дисципліна оплати, а отже неповне
надходженням коштів до бюджету міста; $ непрозорість готівкових розрахунків та
неможливість фактичного контролю за надходженнями; $ відсутність зручних і доступних
безготівкових способів оплати (мобільне паркування, платіжні картки, абонементи); 
$ недостатнє облаштування майданчиків платіжними терміналами, автоматичними
в'їзними та виїзними терміналами; $ невідповідність маркувальної інфраструктури міста
сучасним вимогам; $ недостатня кількість маркувальних місць на відведених. спеціально
обладнаних майданчиках для паркування, майданчиків та паркінгів; $ відсутність
перехоплюючих паркувальних майданчиків: $ низька якість послуг з паркування
автотранспорту; $ малоефективне інформаційне та технічне забезпечення паркувальної
діяльності

Очікувані результати $ підвищення зручності користування для громадян та рівня надання послуг з паркування;
$ зменшення навантаження на вулично$дорожню мережу міста, на внутрішньоквартальні
та прибудинкові території; $ покращення екологічної обстановки у місті; $ створення
нових робочих місць; поступове збільшення кількості паркомісць; $ введення
інноваційних технологій при наданні послуг з паркування; $ покращення організації
дорожнього руху, залучення інвестицій у розвиток паркувальної інфраструктури міста
Києва; $ збільшення доходу КП "Київтранспарксервіс", а отже збільшення дохідної
частини бюджету м. Києва; $ збільшення податкових надходжень до державного
бюджету та до бюджету міста Києва

Ключові заходи залучення інвестицій; облаштування паркувальних майданчиків зарядками для
електромобілів; створення перехоплюючих паркінгів; будівництво підземних та наземних
паркінгів

Період здійснення: лютий 2016 р. — грудень 2018 р.

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис.
грн

2016 2017 2018 Разом

299 726,4 265 421,4 459 519,6 1 024 667,4

Джерела
фінансування

Кошти інвесторів

Ключові учасники
реалізації проектної
ідеї

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Департамент економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
комунальне підприємство "Київське інвестиційне агентство", комунальне підприємство
"Київтранспарксервіс", інвестори

Коментарі

2.2.7�Розвито��Міжнародно�о�аеропорт��Київ�(Ж�ляни)

Номер і назва
стратегічної
ініціативи (сектору),
напрямок зі Стратегії
розвитку міста Києва
до 2025 року, якому
відповідає проектна
ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної
ідеї

Розвиток Міжнародного аеропорту Київ (Жуляни)

Одна або кілька
цілей, які будуть
досягнуті внаслідок
реалізації

Оновлення парку спецавтотранспорту. Будівництво аварійно$рятувальної станції "Старт"
та 2$ох місць стоянок повітряних суден для протиожеледної обробки. Капітальний ремонт
перону, штучної злітно$посадкової смуги, руліжних доріжок. Будівництво 2$ох ангарів

Територія, на яку
матиме вплив

місто Київ

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься
проектна ідея

Населення міста Києва

Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися при
реалізації

Застарілий парк спецавтотранспорту та інфраструктура Міжнародного аеропорту Київ
(Жуляни)

Очікувані результати Надання якісних послуг з обслуговування літаків іноземного виробництва сучасним
спецавтотранспортом. Будівництво аварійно$рятувальної станції "Старт" дозволить
досягнути необхідної відповідності санітарно$побутових умов даних будівель 7 категорії
аеродром та забезпечити сучасний рівень аварійно$рятувальної служби аеропорту
відповідно до міжнародних вимог

Ключові заходи Кошти підприємства

Період здійснення: лютий 2016 р. — грудень 2018 р.

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис.
грн

2016 2017 2018 Разом

89 500,0 100 600,0 73 000,0 263 100,0

Джерела
фінансування

власні кошти

Ключові учасники
реалізації проектної
ідеї

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство міжнародний
аеропорт "Київ" (Жуляни)

Коментарі

2.2.8�Розвито��вн�трішньо�о�водно�о�транспорт��в�місті�Київ

Номер і назва стратегічної
ініціативи (сектору),
напрямок зі Стратегії
розвитку міста Києва до
2025 року, якому
відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура в частині транспортної інфраструктури
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї Розвиток внутрішнього водного транспорту в місті Київ

Одна або кілька цілей, які
будуть досягнуті внаслідок
реалізації

Підвищення рівня безпеки на внутрішньому водному транспорті; забезпечення
соціальної функції внутрішнього водного транспорту з перевезення пасажирів;
розвиток перевезень пасажирів на туристичних маршрутах; створення умов для
перерозподілу вантажопотоків з наземних видів транспорту на внутрішній водний
транспорт для забезпечення збалансованого розвитку транспортної системи міста;
забезпечення зростання конкурентоспроможності внутрішнього водного транспорту
по відношенню до інших видів транспорту; підвищення доступності та якості послуг
внутрішнього водного транспорту для вантажовідправників

Територія, на яку матиме
вплив

місто Київ

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься
проектна ідея

Населення міста Києва

Стислий опис проблеми,
яка буде вирішуватися при
реалізації

Негативна стійка тенденція зниження ролі внутрішнього водного транспорту в
транспортній системі міста та країни, невикористання потенційних можливостей
внутрішніх водних шляхів для зниження навантаження на автомобільні і залізничні
шляхи, низька інвестиційна привабливість і конкурентоспроможність підприємств
галузі, недостатній рівень забезпечення транспортної безпеки під час перевезення
пасажирів і вантажів, що потребують особливих умов, стабільне зниження обсягів
перевезення пасажирів внутрішнім водним транспортом, в тому числі на соціально
значущих маршрутах, слабке використання потенціалу внутрішніх водних шляхів
для перевезень зовнішньоторговельних вантажів і транзиту

Очікувані результати Буде забезпечено пріоритетний розвиток внутрішнього водного транспорту як
економічного, енергоефективного, екологічного та безпечного виду транспорту,
забезпечена технічна та технологічна безпека об'єктів транспортної інфраструктури
на внутрішніх водних шляхах, створення умови для динамічного розвитку
перевезень пасажирів на туристичних маршрутах, реалізована в повній мірі
соціальна функція внутрішнього водною транспорту з перевезення пасажирів на
соціально значущих маршрутах, зниження навантаження на автомобільні та
залізничні шляхи при доставці вантажів в період навігації, підвищення інвестиційної
привабливості внутрішнього водного транспорту

Ключові заходи Розробка і реалізація комплексних проектів реконструкції гідротехнічних споруд ,
інших об'єктів інфраструктури та водних шляхів; будівництво нових гідротехнічних
споруд; оснащення сучасними інженерно$технічними засобами забезпечення
транспортної безпеки судноплавних гідротехнічних споруд; оновлення внутрішнього
флоту; розробка програми розвитку пасажирських перевезень на внутрішніх водних
шляхах та реалізація; підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів та вантажів;
розвиток інформаційних систем забезпечення безпеки судноплавства та управління
рухом суден на внутрішніх водних шляхах на основі міжнародних стандартів;
створення електронних навігаційних карт; оновлення технічного і обслуговуючого
флоту; розробка і реалізація заходів із залучення вантажопотоків, що потенційно
тяжіють до внутрішніх водних шляхів; розробка і реалізація програм розвитку
міського водного транспорту
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Період здійснення: лютий 2016 р. —  грудень 2018

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис.
грн

2016 2017 2018 Разом

Буде визначено Вуде визначено Буде визначено Буде визначено

Джерела
фінансування

бюджет міста Києва, інші джерела

Ключові учасники
реалізації проектної
ідеї

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), комунальна судноплавна компанія "Київ"

Коментарі

2.2.9�Інформатизація�міста�Києва

Номер і назва
стратегічної ініціативи
(сектору), напрямок зі
Стратегії розвитку
міста Києва до 2025
року, якому відповідає
проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї Інформатизація міста Києва

Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації

Забезпечення інформаційної підтримки процесів прийняття управлінських рішень щодо
підвищення якості життя населення та створення оптимальних умов для задоволення
інформаційних потреб і реалізації прав громадян, місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, організацій, громадських об'єднань на основі
формування і використання інформаційних ресурсів і сучасних технологій

Територія, на яку
матиме вплив

місто Київ

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься
проектна ідея

Населення міста Києва

Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися при
реалізації

Недостатній рівень впровадження нових інформаційно$комунікаційних технологій в
державне управління з метою забезпечення потреб громадян. Між державним,
регіональним та місцевим рівнями існує певна невпорядкованість інформаційних
відносин, що спостерігається у стосунках органів державної влади при організації
інформаційної взаємодії. Більшість технічного обладнання застаріле і потребує
модернізації або оновлення. Відсутність уніфікованих IT комунікацій в системі управління
містом. Недостатньо скоординовано впроваджуються інформаційно$аналітичні системи

Очікувані результати Створення єдиної мультисервісної інформаційно$телекомунікаційної інфраструктури
міста Києва для забезпечення платформи всіх електронних сервісів. Підвищення якості
життя населення за рахунок впровадження автоматизованих електронних систем та
сервісів. Оновлення парку комп'ютерної техніки, підвищення інформаційної безпеки

Ключові заходи Впровадження єдиної інформаційно$комунікаційної структури, створення Єдиного
диспетчерського центру, створення єдиного центру обліку пасажироперевезень в
пасажирському транспорті міста Києва, впровадження автоматизованої системи
управління паркувальним простором, впровадження оповіщення населення в разі
настання надзвичайних ситуацій, створення сучасного ситуаційного центру із протидії
загрозам (Безпечне місто), впровадження інтелектуальної системи керування дорожнім
рухом

Період здійснення: лютий 2016 р.— грудень 2018 р.

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис. грн

2016 2017 2018 Разом

467 444,0 193 366,0 65 086,0 732 296,0

Джерела фінансування бюджет міста Києва, інші джерела

Ключові учасники
реалізації проектної
ідеї

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), спеціалізоване комунальне підприємство
"Київтелесервіс", комунальне підприємство "Київдорсервіс"

Коментарі

2.2.10�"Б�дівництво�транспортних�пересадочних�в�злів�з�терміналами"

Номер і назва стратегічної
ініціативи (сектору),
напрямок зі Стратегії
розвитку міста Києва до
2025 року, якому
відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури

Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї Придбання трамвайних вагонів, тролейбусів, автобусів, електробусів та
спеціалізованої техніки

Одна або кілька цілей, які
будуть досягнуті внаслідок
реалізації

Подальший розвиток транспортного комплексу міста Києва. Підвищення якості
міських пасажирських перевезень

Територія, на яку матиме
вплив

місто Київ

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься
проектна ідея

Близько 2,5 млн пасажирів

Стислий опис проблеми,
яка буде вирішуватися при
реалізації

Несвоєчасне оновлення рухомого складу та не відповідність сучасним нормам
безпеки, екології, комфортності та надійності

Очікувані результати Збільшення дохідності підприємства
Підвищення надійності, безпечності, зручності, комфортності пасажирських
перевезень наземним транспортом
Покращення екологічної ситуації в місті

Ключові заходи Визначення джерел фінансування, проведення конкурсних торгів, виконання
поставок

Період здійснення: лютий 2016 р. — грудень 2018 р.

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис. грн

2016 2017 2018 Разом

1 026 000,0 1 026 000,0 1 023 000,0 3 075 000,0

Номер і назва
стратегічної ініціативи
(сектору), напрямок зі
Стратегії розвитку міста
Києва до 2025 року,
якому відповідає
проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури

Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї Реконструкція та будівництво трамвайних ліній

Одна або кілька цілей, які
будуть досягнуті
внаслідок реалізації

Забезпечення перевезення екологічно чистим транспортом

Територія, на яку матиме
вплив

місто Київ

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься
проектна ідея

Щоденно близько 300 тис. пасажирів

Стислий опис проблеми,
яка буде вирішуватися
при реалізації

Незадовільний стан колійного господарства м. Києва (підвищений рівень шуму та
вібрації від проходження трамваїв та граничний знос трамвайного полотна)

Очікувані результати Організація трамвайного сполучення для обслуговування потужних пасажиропотоків
та розвантаження автомагістралей.Зниження рівня забрудненості навколишнього
середовища

Ключові заходи Визначення джерел фінансування, проектні роботи, проведення експертизи,
затвердження проекту,будівництво трамвайних ліній, організація руху

Період здійснення: лютий 2016 р. — грудень 2018 р.

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис. грн

2016 2017 2018 Разом

890 604,8 888 900,0 874 011,5 2 653 516,3

Джерела фінансування бюджет міста Києва

Ключові учасники
реалізації проектної ідеї

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство "Київпастранс"

Коментарі

Номер і назва
стратегічної ініціативи
(сектору), напрямок зі
Стратегії розвитку
міста Києва до 2025
року, якому відповідає
проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури

Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї Будівництво транспортних пересадочних вузлів з терміналами

Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації

В результаті будівництва транспортно$пересадочних вузлів (ТПВ) буде здійснено
упорядження пасажиропотоків та рух наземного пасажирського транспорту. На ТПВ
передбачено розміщення електронних інформаційних табло, які в он$лайн режимі
інформують про режим руху транспорту, а також забезпечується доступ до Інтернету.
Влаштування підвищених платформ в складі ТПВ дасть можливість встановити
обладнання для автоматизованої системи пропуску пасажирів

Територія, на яку
матиме вплив

Транспортні пересадочні вузли планується побудувати у всіх районах міста

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься
проектна ідея

Одночасне перебування пасажирів в районі транспортного пересадочного вузла по місту
Києву складе близько 500,0 тис. чоловік

Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися при
реалізації

Відсутність прямої пересадки між наземним пасажирським транспортом,
метрополітеном та міською електричкою

Очікувані результати Збудовані транспортні пересадочні вузли значно поліпшать умови для посадки$висадки
пасажирів в тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями

Ключові заходи Здійснити проектування, проходження експертизи, затвердження проектно$кошторисної
документації, будівництво транспортних пересадочних вузлів

Період здійснення: лютий 2016 р. — грудень 2018 р.

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис. грн

2016 2017 2018 Разом

197 220,0 235 020,0 173 140,0 605 380,0

Джерела фінансування бюджет міста Києва, інші джерела

Ключові учасники
реалізації проектної
ідеї

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство "Київпастранс"

Коментарі

Номер і назва
стратегічної ініціативи
(сектору), напрямок зі
Стратегії розвитку міста
Києва до 2025 року,
якому відповідає
проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури

Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї Будівництво тролейбусних ліній

Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації

Забезпечення перевезення пасажирів екологічно чистим видом транспорту

Територія, на яку
матиме вплив

місто Київ

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься
проектна ідея

Щоденно близько 250 тис. пасажирів

Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися при
реалізації

Відсутність тролейбусного сполучення центральної частини з віддаленими районами
міста

Очікувані результати Зниження рівня забрудненості навколишнього середовища. Розвантаження
транспортних магістралей за рахунок заміни малогабаритних автобусів тролейбусами
великої та особливо великої місткості

Ключові заходи Проектні роботи, проведення експертизи, затвердження проекту, будівництво
тролейбусної лінії

Період здійснення: лютий 2016 р. — грудень 2018 р.

Орієнтовний обсяг
фінансування, 
тис. грн

2016 2017 2018 Разом

58 800,0 88 580,0 69 460,0 216 840,0

Джерела фінансування бюджет міста Києва

Ключові учасники
реалізації проектної ідеї

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство "Київпастранс"

Коментарі

2.2.11�Б�дівництво�тролейб�сних�ліній

2.2.12�Ре�онстр��ція�та�б�дівництво�трамвайних�ліній

2.2.13�"Придбання�трамвайних�ва�онів,�тролейб�сів,�автоб�сів,�еле�троб�сів�

та�спеціалізованої�техні�и"
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Джерела фінансування державний бюджет, бюджет міста Києва, інші кошти

Ключові учасники
реалізації проектної ідеї

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство
"Київпастранс"

Коментарі

2.3.1�"Меди�о-психоло�ічна�адаптація�та�реабілітація�вн�трішньо-переміщених

осіб,��часни�ів�антитерористичної�операції�і�членів�їх�сімей"

2.4.1�«Молодіжне�табор�вання»

2.3.2�Ци�л�навчання�для�медичних�працівни�ів�з�подальшою�під�отов�ою�

спі�ерів-�онс�льтантів�з�питань�ва�цинопрофіла�ти�и�для�роботи�з�населенням,�

я�ий�не�містить�матеріалів�ре�ламно�о�хара�тер�:�"Інвест�й�в�своє�здоров'я.

Ва�цинація�–�єдиний�ефе�тивний�засіб�профіла�ти�и"

Номер і назва
стратегічної ініціативи
(сектору), Напрям зі
Стратегії розвитку міста
Києва до 2025 року,
якому відповідає
проектна ідея

Сектор 6 "Охорона здоров'я"
Доступна, якісна та ефективна система охорони здоров'я

Назва проектної ідеї Цикл навчання для медичних працівників з подальшою підготовкою спікерів%
консультантів з питань вакцинопрофілактики для роботи з населенням, який
не містить матеріалів рекламного характеру: "Інвестуй в свос здоров'я.
Вакцинація % єдиний ефективний засіб профілактики"

Одна або кілька цілей, які
будуть досягнуті
внаслідок реалізації

Покращити знання медичних працівників Києва з питань вакцинопрофілактики;
Навчити медичних працівників правильної комунікації з населенням з питань
вакцинопрофілактики; Шляхом ефективної комунікації медичних працівників з
населенням сформувати у мешканців м. Києва позитивне ставлення до вакцинації;
Підвищити % охоплення профілактичним щепленням населення Києва; Знизити
рівень інфекційної захворюваності

Територія, на яку матиме
вплив

місто Київ

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься
проектна ідея

Медичні працівники м. Києва, населення, що має дітей віком до 6 років, вагітні, що
планують народжувати. Приблизно 1,2 млн чол.

Стислий опис проблеми,
яка буде вирішуватися
при реалізації

Низький % охоплення щепленнями, м. Київ має найнижчий показник лояльності до
вакцинації серед населення (тільки 14% опитуваних позитивно ставляться до
вакцинації)

Очікувані результати Покращено знання медичних працівників Києва з питань вакцинопрофілактики
Навчено медичних працівників ефективній комунікації з населенням з питань
вакцинопрофілактики; сформовано позитивне ставлення до вакцинації у мешканців
Києва шляхом ефективної комунікації медичних працівників з населенням;
Підвищено % охоплення профілактичним щепленням населення Києва

Ключові заходи Навчання медичних працівників центрів первинної медико$санітарної допомоги та
консультативно$діагностичних центрів районів м. Києва з питань
вакцинопрофілактики; На базі Київського міського Центру здоров'я створення Центру
підготовки експертів з питань вакцинопрофілактики для роботи з населенням, де
будуть проведені тренінги по ефективній комунікації та основам
вакцинопрофілактики для робочих груп районів та локальних тренерів силами
співробітників ТОВ "Глаксо Сміт Кляйн";Підготовка експертів з питань
вакцинопрофілактики для роботи з населенням в кожному районі м. Києва силами
співробітників ТОВ "Глаксо Сміт Кляйн"; Організація спільно з Департаментом освіти і
науки, молоді та спорту занять з батьками дітей ДНЗ та шкіл

Період здійснення: червень 2016 p.— грудень 2018 р.

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис. грн

2016 2017 2018 Разом

Буде визначено Буде визначено Буде визначено Буде визначено

Джерела фінансування бюджет міста Києва, кошти інвестора

Ключові учасники
реалізації проектної ідеї

Співробітники ТОВ "Глаксо Сміт Кляйн". Департамент охорони здоров'я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації). Київський міський Центр здоров'я

Номер і назва стратегічної
ініціативи (сектору).
Напрям зі Стратегії
розвитку міста Києва до
2025 року, якому
відповідає проектна ідея

Сектор 6 "Охорона здоров'я"
Доступна, якісна та ефективна система охорони здоров'я

Назва проектної ідеї Медико%психологічна адаптація та реабілітація внутрішньо%переміщених
осіб, учасників антитерористичної операції і членів їх сімей

Одна або кілька цілей, які
будуть досягнуті внаслідок
реалізації

1. Відкриття денних соматичних стаціонарів медико$психологічної допомоги із
впровадженням в роботу моделі мультидисциплінарної бригади.2. Забезпечення
населення доступною кваліфікованою медико$психологічною допомогою

Територія, на яку матиме
вплив

місто Київ

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься
проектна ідея

Бійці Збройних сил та Національної гвардії; учасники АТО, жителі регіону,
охопленого війною, біженці та вимушені переселенці: родичі військовослужбовців,
які беруть участьу бойових діях; люди, які перебували у полоні

Стислий опис проблеми,
яка буде вирішуватися при
реалізації

За інформацією різних джерел, на сьогодні в збройному конфлікті на Сході України
беруть участь близько 50 тис. українських солдатів, причому за останній час значно
побільшало тих, хто повертається додому інвалідами не тільки у фізичному, а й у
психологічному плані. Психологи зазначають, що реабілітація має важливе значення
не тільки для самих учасників АТО, а й для всього нашого суспільства.
Акцентуючи увагу на психологічній адаптації, якої потребують майже всі учасники
АТО й переселенці із зони військового конфлікту, медики вважають, що у випадку
недостатнього лікування, з часом поствоєнні симптоми не просто повертаються, а й
посилюються. Солдатів, які пережили страхіття війни, часто мучать безсоння,
відсутність емоцій, дратівливість. Для того щоб люди могли нормально
адаптуватися до мирного життя, вони повинні пройти лікування. Наші психологи
зауважують, що учасники тих страшних подій важко йдуть на контакт, адже
думають, що час усе вилікує і зазвичай тримають усе в собі. Війна, за словами
медиків, підриває психологічне здоров'я і потреба в лікуванні з кожним днем
зростає. Завдяки розробленій диференційованій системі лікувально$
профілактичних, реабілітаційних, організаційних заходів,створеній теплій,
комфортній атмосфері у кабінетах та денних стаціонарах психологічної реабілітації
для учасників АТО, вдасться досягнути значних результатів у відновленні соціальної
адаптації та повноцінного функціонування особистості військовослужбовців.
Оскільки ні у військових частинах, ні в населених пунктах зони проведення АТО
психологічна реабілітація, як правило, не проводиться, постало питання
інтенсифікації та збільшення обсягу комплексу психологічно$реабілітаційних
заходів, що надаються зазначеній категорії населення

Очікувані результати Створення розгалуженої мережі кабінетів та стаціонарів психологічної розгрузки для
проведення індивідуальної та групової психотерапії:Забезпечення налагодження
взаємодії та наступництва в роботі кабінетів зі спеціалістами соматичної мережі,
відповідна підготовка фахівців, надасть можливість уникнення стигматизації
(упередженого дискримінаційного ставлення суспільства до певних категорій
пацієнтів, зокрема з психолого$психіатричними проблемами. Багатогранність
завдань психологічної реабілітації ВПО та постраждалих в зоні АТО потребує
ефективного функціонування цієї системи/служби як самостійного напряму
клінічної та соціальної медицини

Ключові заходи 1. Організація кабінетів, денних стаціонарів медико$психологічної допомоги на базі
відділень відновного лікування КДЦ та впровадження в роботу моделі
мультидисциплінарної бригади.2. Підготовка фахівців сучасним методам лікування
та корекції розладів психіки та поведінки.3. Моніторинг стану надання медичної
допомоги

Період здійснення: $ етап становлення до 3 місяців:
$ етап формування завершеної організаційної структури до кінця 2016 року

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис. грн

2016 2017 2018 Разом

Буде визначено Буде визначено Буде визначено Буде визначено

Джерела фінансування бюджет міста Києва

Ключові учасники
реалізації проектної ідеї

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), заклади охорони здоров'я, що входять
до сфери управління Департаменту та районних в місті Києві державних
адміністрацій

Коментарі Не потрібно додаткове фінансування та додаткові штатні посади. В 2015 році
започатковано проведення навчальних тренінгів провідними фахівцями
Національної медичної академії післядипломної освіти їм. П.Л. Шупіка, ДУ "Інститут
неврології, психіатрії та наркології НАМН України", Республіки Ізраїль, США для
лікарів психологів та психотерапевтів з питань подолання посттравматичного
стресового розладу в учасників АТО. В закладах охорони здоров'я працюють
психологи, психотерапевти, консультанти психотерапевтичних напрямів, які
надають практичну психологічну допомогу, підтримують і супроводжують
військовослужбовців, їхні сім'ї.Базовим закладом охорони здоров'я із реабілітації
учасників антитерористичної операції визначено Київський міський клінічний
шпиталь інвалідів Великої Вітчизняної війни. У листопаді 2014 року у Шпиталі
створено Реабілітаційний центр, у складі якого функціонує: реабілітаційне відділення
на 50 ліжок мультидисциплінарного профілю, в тому числі і для спинальних хворих:
консультативний кабінет психотерапії; кабінет психологічного розвантаження, де
пройдуть курс оздоровлення військовослужбовці, які зазнали  загальносоматичних
поранень. Ще один реабілітаційний центр функціонує при КМКЛ №18. Це відділення
призначене не тільки для спинальних хворих. Там навіть відбуваються семінари$
навчання з надання психологічної допомоги учасникам АТО та членам їхніх родин

Номер і назва стратегічної
ініціативи (сектору), Напрям зі
Стратегії розвитку міста Києва
до 2025 року, якому відповідає
проектна ідея

Ініціатива 7  "Здоровий киянин" 
Систематичне просування здорового способу життя

Назва проектної ідеї Молодіжне таборування

Одна або кілька цілей, які
будуть досягнуті внаслідок
реалізації

Створення постійнодіючого осередку неформальної освіти для молоді з метою
пропаганди здорового способу життя та активного відпочинку. Дана ціль
передбачає: 
1. Створення тимчасових і постійнодіючих осередків неформальної освіти дітей
та молоді; підготовка волонтерських кадрів, лідерів молодіжного та дитячого
громадського руху; 
2. Сприяння зміцненню психічного здоров'я молодих людей, формування
внутрішньої культури їх взаємин у сім'ї та соціальному середовищі,
популяризація серед молоді знань з безпеки життєдіяльності. 
3. Здійснення громадських заходів, спрямованих на поширення серед молоді
здорового та безпечного способу життя

Територія, на яку матиме вплив місто Київ $ учасниками молодіжного таборування стане молодь столиці. Також
передбачено, що участь в таборі можуть взяти учасники зі всіх регіонів України,
якщо даний захід відбувається за підтримки Київської міської державної
адміністрації

Орієнтовна кількість населення,
на яке поширюватиметься
проектна ідея

Близько 858 000 осіб (молодь міста Києва), додатково молодь з регіонів
України

Стислий опис проблеми, яка
буде вирішуватися при
реалізації

У столиці функціонує понад 100 молодіжних громадських організацій, що
ініціюють організацію наметових містечок з метою розвитку неформальної
освіти. Проте часто виникають проблеми із пошуком місця, облаштуванням
наметового містечка (забезпечення учасників необхідними комунікаціями:
вода, душ, туалет, світло, баки для сміття, безпека, тощо). У зв'язку з
вищенаведеним, пропонується створити сприятливе місце зі всіма необхідними
комунікаціями для облаштування молодіжного таборування

Очікувані результати $ створення універсального місця для молодіжного таборування
багаторазового використання; 
$ широке залучення молоді до здорового і безпечного способу життя; 
$ підвищення рівня самоорганізації і самоврядування молодіжних спільнот; 
$ піднесення громадянської свідомості та патріотизму молоді України шляхом
налагодження системної освітньої, виховної, інформаційної роботи,
організації військово$спортивних молодіжних осередків, молодіжних рухів,
діяльності молодіжних працівників та волонтерів

Ключові заходи 1. Підготовчі роботи, оформлення відповідної технічної та дозвільної
документації. 2. Будівництво тимчасових споруд: сцена, павільйони, зона
польової кухні, санігарно$гігієнічна територія (туалети, душові кабіни), піддони
під намети $ територія проживання груп, місце для організації групової роботи,
медичний пункт та ін. 3. Підключення до електромережі (провід, кабель,
розетки, стабілізатори та ін.) та оплата вартості за спожиту електроенергію. 4.
Організація постійного водопостачання: водопровід або постійна доставка
питної та технічної води. 5. Облаштування пляжної частини: територія суші та
водної поверхні (буйки, чистка дна), виготовлення паспорту пляжу 6. Загальна
огорожа табору. 7. Постійна охорона усієї території табору (протягом року
цілодобово). 8. Підключення до мережі Інтернет. 9. Встановлення та
обслуговування біотуалетів. 10. Власна база туристичного спорядження (у
певній кількості: каримати, намети, спальні мішки, вкладиші у мішки,
туристичні системи, мангали та ін.). 11. Встановлення та обслуговування баків
для сміття. 12. Радіостанції для технічного персоналу. 13. Заробітна плата для
постійних працівників локації (охорона, адміністратор, завідуючий
господарством тощо). 14. Власна музична апаратура для організації заходів

Період здійснення: 2016$ 2018 рр.

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис. грн

2016 2017 2018 Разом

9 853,78 1 954,46 2 736,32 14 544,56

Джерела фінансування ДФРР, бюджет міста Києва

Ключові учасники реалізації
проектної ідеї

Супровід і управління проекту буде здійснювати Департамент освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), спільно з Київським молодіжним центром. До
реалізації проекту можуть бути залучені національні та іноземні виробники
матеріалів і обладнання, що буде використовуватися в рамках проекту

Коментарі Проект є одним із пріоритетних завдань Концепції Державної цільової
соціальної програми "Молодь України" на 2016$2020 роки



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
25 áåðåçíÿ 2016 ð.

¹32(4802)

14

2.4.2�«Б�дівництво�спортивно�о��омпле�с��в�пар�����льт�ри�та�відпочин��

«Партизансь�а�слава»�на�в�л.�Тростянець�ій,�60»

2.4.3�"Б�дівництво�центр��олімпійсь�ої�під�отов�и�з�водних�видів�спорт��-

водноспортивно�о�стадіон��на�Тр�хановом��острові�(а�ваторія�Матвіївсь�ої�зато�и)"

2.4.4�"Б�дівництво�спортивно�о��омпле�с����с�ладі�плавальний�басейн,�льодова

арена,�і�ровий�зал,�спортивний�зал�для�занять�видами�єдиноборств"�

2.5.1�"Демер��ризація�території�ВАТ�"Ради�ал",�розташовано�о�на�території

Деснянсь�о�о�район��міста�Києва"

2.5.2�«Чиста�вода»

Номер і назва
стратегічної ініціативи
(сектору), Напрям зі
Стратегії розвитку міста
Києва до 2025 року,
якому відповідає
проектна ідея

Ініціатива 7 "Здоровий киянин" 
Систематичне просування здорового способу життя

Назва проектної ідеї Будівництво спортивного комплексу в парку культури та відпочинку
"Партизанська слава" на вул. Тростянецькій, 60

Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації

$ сучасний спортивний об'єкт; $ покращення умов проведення навчально$
тренувального процесу для вихованців дитячо$юнацьких спортивних шкіл міста Києва;
$ сучасний рівень забезпеченості громади міста Києва сучасними спортивними
спорудами, а саме: басейном, футбольною та легкоатлетичною ареною з трибунами
для глядачів, універсальним спортивним залом для проведення тренувального процесу
з багатьох ігрових видів спорту, спортивними та тренажерними майданчиками

Територія, на яку
матиме вплив

вул. Тростянецька, 60, Дарницький район, парк культури та відпочинку "Партизанська
Слава"

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься
проектна ідея

Збільшиться кількість дітей та підлітків, які займатимуться фізичною культурою та
видами спорту до 15000 чоловік.

Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися при
реалізації

$ погіршення загального стану здоров'я дітей, підлітків та мешканців району; 
$ недостатня кількість спортивних об'єктів, доступних для всіх верств населення міста
Києва

Очікувані результати $ залучення населення м. Києва до занять фізичною культурою та спортом; організація
та проведення тренувань, змагань, видовищних заходів і показових виступів із різних
видів спорту; $ створення мешканцям Києва умов європейського рівня для активного
сімейного відпочинку; $ забезпечення дітей та молоді, а також різних верств населення
міста Києва сучасною спортивною спорудою для занять фізичною культурою та спортом

Ключові заходи Будівництво спортивного комплексу у складі: критої льодової арени, басейну з довжи$
ною доріжки 50 м з трибунами для глядачів на 200 — 300 місць, футбольно$легкоатле$
тичної спортивної арени з трибунами для глядачів на 1000 — 1500 місць, універсально$
го критого спортивного залу для гандболу, волейболу, баскетболу з телескопічними
трибунами для глядачів на 300 — 500 місць та з залами для занять видами боротьби та
боксом. художньою гімнастикою, критого спортивного манежу для занять із футболу з
покриттям «синтетична трава», медико$реабілітаційного та адміністративного блоку,
міні$готелю для тимчасового перебування спортсменів та тренерів на 50 $ 70 місць
(можливо декілька будиночків типу "бунгало", відкритих площинних споруд
(майданчиків для тенісу, баскетболу, волейболу, тренажериих майданчиків), закладу
громадського харчування 

Період здійснення: 2016$2018 роки

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис. грн

2016 2017 2018 Разом

150 000,0 350 000,0 100 000,0 600 000,0

Джерела фінансування ДФРР, бюджет міста Києва, кошти інвесторів

Ключові учасники
реалізації проектної ідеї

Супровід і управління проекту буде здійснювати Департамент будівництва та житлового
забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації). Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). До реалізації
проекту можуть бути залучені національні та іноземні виробники матеріалів і
обладнання, що буде використовуватися в рамках проекту та будівельно$монтажні
організації

Коментарі

Номер і назва
стратегічної ініціативи
(сектору). Напрям зі
Стратегії розвитку
міста Києва до 2025
року, якому відповідає
проектна ідея

Ініціатива 7 "Здоровий киянин" 
Систематичне просування здорового способу життя

Назва проектної ідеї Будівництво центру олімпійської підготовки з водних видів спорту %
водноспортивного стадіону на Трухановому острові (акваторія Матвіївської затоки)

Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації

$ масове залучення киян до фізичної культури і спорту;  $ забезпечення умов для
ефективного розвитку веслувальних видів спорту в місті Києві: $ створення умов для
організації та проведення оздоровчих, спортивних та видовищних заходів; $ створення
сучасного комплексу для змагань різного рівня; $ універсальна тренувальна база для
професійних спортсменів та початківців: $ проведення навчально$тренувальних та
оздоровчих зборів по підготовці до участі збірних команд у змаганнях

Територія, на яку
матиме вплив

Місто Київ, Труханів острів, Матвіївська затока

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься
проектна ідея

Збільшення кількості дітей та підлітків, які займатимуться фізичною культурою та
водними видами спорту до 2500 чоловік

Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися при
реалізації

$ погіршення загального стану здоров'я дітей, підлітків та мешканців району: $ недостатня
кількість спортивних об'єктів, доступних дня всіх верств населення міста Києва

Очікувані результати $ залучення всіх верств населення м. Києва до занять фізичної культурою та спортом; $
організація та проведення змагань, видовищних заходів і показових виступів з різних
видів спорту: $ створення мешканцям Києва умов європейського рівня для активного
сімейного відпочинку: $ збільшення представників м. Києва у складах збірних команд
України з видів спорту

Ключові заходи 1. Підготовчі роботи по будівництву спортивного комплексу. 2. Оформлення проектно$
кошторисної документації. 3. Будівельні роботи

Період здійснення: 2016$2018 роки

Орієнтовний обсяг
фінансування.тис. грн 

2016 2017 2018 Разом

10 000,0 489 550,0 450,0 500 000,0

Джерела фінансування ДФРР, бюджет міста Києва, кошти інвесторів

Ключові учасники
реалізації проектної
ідеї

Супровід і управління проекту буде здійснювати Департамент будівництва та житлового
забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації). Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). До реалізації
проекту можуть бути залучені національні та іноземні виробники матеріалів і
обладнання, що буде використовуватися в рамках проекту та будівельно$ монтажні
організації

Коментарі

Номер і назва
стратегічної ініціативи
(сектору). Напрям зі
Стратегії розвитку
міста Києва до 2025
року, якому відповідає
проектна ідея

Ініціатива 7 "Здоровий киянин" Систематичне просування здорового способу життя

Назва проектної ідеї Будівництво спортивного комплексу у складі плавальний басейн, льодова арена,
ігровий зал, спортивний зал для занять видами сдиноборств

Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації

$ масове залучення киян до занять фізичною культурою та спортом: $ забезпечення умов
для ефективного розвитку плавання та боксу, зимових, ігрових видій спорту в місті
Києві; $ створення умов для організації та проведення оздоровчих, спортивних та
видовищних заходів: $ створення сучасного комплексу для змагань різного рівня: $
універсальна тренувальна база для професійних спортсменів та початківців

Територія, на яку
матиме вплив

Деснянський район. Оболонський район, парк Дружби народів

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься
проектна ідея

Збільшиться кількість дітей та підлітків, які займатимуться фізичною культурою,
плаванням та боксом, зимовими, ігровими видам спорту до 3500 чоловік

Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися при
реалізації

$ погіршення загального стану здоров'я дітей, підлітків та мешканців району: 
$ недостатня кількість спортивних об'єктів, доступних для всіх верств населення міста
Києва.

Очікувані результати $ залучення всіх верств населення м. Києва до занять фізичною культурою та спортом: $
організація та проведення змагань, видовищних заходів і показових виступів з різних
видів спорту; $ створення мешканцям Києва умов європейського рівня для активного
сімейного відпочинку

Ключові заходи 1. Підготовчі роботи по будівництву спортивного комплексу. 2. Оформлення проектно$
кошторисної документації. 3. Будівництво спортивного комплексу: плавального басейну,
льодової арени, ігрового залу, спортивного залу для занять боксом, душових приміщень
та адміністративних приміщень. 4. Створення транспортної інфраструктури

Період здійснення: 2016$2018 роки

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис. грн

2016 2017 2018 Разом

150000,0 350000,0 200000,0 700000,0

Джерела фінансування ДФРР. бюджет м. Києва, кошти інвесторів

Ключові учасники
реалізації проектної
ідеї

Супровід і управління проекту буде здійснювати Департамент будівництва та житлового
забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації). Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). До реалізації
проекту можуть бути залучені національні та іноземні виробники матеріалів і
обладнання, що буде використовуватися в рамках проекту та будівельно$ монтажні
організації

Коментарі

Номер і назва
стратегічної ініціативи
(сектору), напрямок зі
Стратегії розвитку
міста Києва до 2025
року, якому відповідає
проектна ідея

Сектор 4 "Екологія та безпека довкілля" Забезпечення комфортних умов життя населення
м. Києва 
Зниження негативного впливу на навколишнє середовище.

Назва проектної ідеї Демеркуризація території ВАТ "Радикал", розташованого на території
Деснянського району міста Києва

Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації

Ліквідація небезпечного впливу на здоров'я киян ртутьвмісних речовин. Запобігання
виникненню техногенної та екологічної катастрофи як у м. Києві, так і у всьому басейні
р. Дніпро в разі зараження ґрунтових вод

Територія, на яку
матиме вплив

Лівобережна частина м. Києва та території, що отримують водопостачання з басейну 
р. Дніпро

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься
проектна ідея

Населення лівобережної частини м.Києва та прилеглих до р. Дніпро територій з
орієнтовною кількістю населення 15,0 млн осіб

Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися при
реалізації

На даний час на території, що займало ВАТ "Радикал", знаходиться близько 200 тис.
ртутьвмісних речовин, які становлять загрозу життю та здоров'ю населення, що
проживає навколо цієї території. Крім того, в небезпечній близькості розташовані
продовольчий ринок, торговельний центр та велика кількість діючих суб'єктів
господарювання. Існує загроза проникнення шкідливих речовин у грунтові води, що
може призвести до загальнонаціональної катастрофи

Очікувані результати Завдяки реалізації проекту з демеркуризації території ВАТ "Радикал" буде забезпечено
поліпшення екологічного стану у лівобережній частині м. Києва, де проживає більш ніж 1
млн мешканців, а також ліквідована загроза забруднення р. Дніпро

Ключові заходи Даним проектом передбачається збір, вивезення та захоронення ртутьвмісних відходів

Період здійснення: 2016$ 2018 роки

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис. грн

2016 2017 2018 Разом

423 500,0 423 500,0 424 390,0 1 271 390,0

Джерела фінансування ДФРР, кошти інвесторів

Ключові учасники
реалізації проектної
ідеї

Супровід і управління проектом буде здійснювати Департамент промисловості та
розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації). До реалізації проекту можуть бути залучені національні та
іноземні підрядники

Коментарі

Номер і назва стратегічної
ініціативи (сектору), напрямок зі
Стратегії розвитку міста Києва до
2025 року, якому відповідає
проектна ідея

Сектор 4 
"Екологія та безпека довкілля"

Назва проектної ідеї Чиста вода

Одна або кілька цілей, які будуть
досягнуті внаслідок реалізації

Визначення наявності шкідливої мікрофлори у водах рекреаційних зон (міські
пляжі, зони відпочинку біля води) для встановлення безпеки купання,
риболовлі, відпочинку

Територія, на яку матиме вплив місто Київ
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Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься
проектна ідея

Населення міста Києва

Стислий опис проблеми,
яка буде вирішуватися при
реалізації

Масове надходження бактеріологічних забруднювачів у водойми призводить до негативних змін складу і
властивостей води у водних об'єктах та впливає на стан здоров'я людини. Для визначення бактеріологічних
показників забруднення міського водного середовища КП "Плесо" необхідно створити свою
бактеріологічну лабораторію

Очікувані результати При запровадженні бактеріологічної лабораторії при КП "Плесо" з дослідженнями на кишкову паличку та
лептоспіри можна досягнути таке: 
Виконувати аналізи та визначати наявність шкідливої мікрофлори у київських водоймах для загального
визначення стану якості води у водоймах 
Виконувати аналізи та визначати наявність шкідливої мікрофлори у воді очисних споруд дощової
каналізації з подальшою їх модернізацією на дані показники 
Виконувати бактеріологічні аналізи та визначати наявність шкідливої мікрофлори у водах рекреаційних зон
(міські пляжі, зони відпочинку біля води) для встановлення безпеки купання, риболовлі, відпочинку 
Виконувати аналізи та визначати наявність шкідливої мікрофлори у воді об'єктів природно0заповідного
фонду м. Києва, які обліковуються у КП "Плесо" та знаходяться у м. Києві, для забезпечення нормалізації
заповідного режиму та забезпечення рекреаційних можливостей 
За результатами виконаних аналізів встановити категорію водокористування водних об'єктів щодо
культурно0побутового і рекреаційного призначення із визначенням конкретних заходів запобігання
шкідливого впливу бактеріологічних забруднень Визначити конкретні заходи щодо ліквідації
бактеріологічних забруднень 
Визначати інвестиційно привабливі водойми для організації культурно0оздоровчої мети: відпочинку,
розваг, спорту, рибальства, які б завдяки своїй господарській діяльності здійснили очистку вод київських
водойм від бактеріологічного забруднення

Ключові заходи Закупівля обладнання 
Отримання акредитації

Період здійснення: лютий 0 червень 2016 р.

2016 2017 2018 Разом

5 000,0 0 0 5 000,0

Джерела фінансування бюджет міста Києва, кошти інвесторів

Ключові учасники реалізації
проектної ідеї

КП "Плесо"

2.5.3�«Створення�нових�зелених�зон�відпочин��»

2.6.1�"Реставрація�та�реабілітація�б�дівлі�з�технічним�переоснащенням�і�ре�онстр��цією�приб�дови
театрально-видовищно�о�за�лад����льт�ри�"Київсь�ий�а�адемічний�театр�оперети"�

на�в�л.�Червоноармійсь�ій,�53/3,���Печерсь�ом��районі�(І�чер�а)"�

Номер і назва стратегічної
ініціативи (сектору),
напрямок зі Стратегії
розвитку міста Києва до
2025 року, якому відповідає
проектна ідея

Сектор 4 "Екологія та безпека довкілля" 
Збереження зелених насаджень міста 
Зниження негативного виливу на навколишнє природне середовище

Назва проектної ідеї Створення нових зелених зон відпочинку

Одна або кілька цілей, які
будуть досягнуті внаслідок
реалізації

Покращення екологічного стану міста, підвищення рівня озеленення міста, естетична привабливість місць
загального користування

Територія, на яку матиме
вилив

150 га

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься
проектна ідея

Населення міста Києва

Стислий опис проблеми,
яка буде вирішуватися при
реалізації

Створення парків, скверів та інших зелених зон загального користування за рахунок земель, не наданих в
користування, території міжквартальної житлової забудови та земельних ділянок, повернутих
територіальній громаді міста

Очікувані результати На сьогоднішній день норма озеленення міста Києва на одного мешканця становить майже 25 метрів
квадратних, що являється стандартом за загальноєвропейськими правилами. Реалізація зазначеної ідеї
надасть можливість створити місто Київ як найзеленішу столицю європейської держави

Ключові заходи Надання рішеннями Київської міської ради земельним ділянкам статусу зелених зон та передбачення
бюджетних видатків на їх створення

Період здійснення: 201602018 роки

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис. грн

2016 2017 2018 Разом

20 000,0 24 000,0 28 000,0 72 000,0

Джерела фінансування бюджет міста Києва

Ключові учасники реалізації
проектної ідеї

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), КО "Київзеленбуд", районні комунальні
підприємства по утриманню зелених насаджень

Номер і назва стратегічної
ініціативи (сектору), напрямок зі
Стратегії розвитку міста Києва до
2025 року, якому відповідає
проектна ідея

Ініціатива 5 "Культурна височина"

Продовження
�
наст�пном�
номері

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56).

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ Ñòðîê îðåíäè, çàïðî-

ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì
Îðåíäíà

ñòàâêà
Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ. ì ó ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ"
(ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1 1 Ïîâåðõ âóë. Øóì-
ñüêîãî, 6-Á 25,00

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ

ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, íå á³ëüøå, ÿê 50 êâ. ì

2 ðîêè 364 äí³, àëå íå
á³ëüøå ñòðîêó ä³¿ äåïó-
òàòñüêèõ ïîâíîâàæåíü

Ñòàíîì íà 31.10.2015

1 ãðí â ð³ê 1 ãðí â ð³ê 1 ãðí â ð³ê

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56).

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ Ñòðîê îðåíäè, çàïðî-

ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì
Îðåíäíà

ñòàâêà
Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ. ì ó ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ"
(ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1 2 Ïîâåðõ
âóë. Ëóíà-
÷àðñüêîãî,

3-Ã
13,80

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ

ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, íå á³ëüøå, ÿê 50 êâ. ì

2 ðîêè 364 äí³, àëå íå
á³ëüøå ñòðîêó ä³¿ äåïó-
òàòñüêèõ ïîâíîâàæåíü

Ñòàíîì íà 31.10.2015

1 ãðí â ð³ê 1 ãðí â ð³ê 1 ãðí â ð³ê

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÍÀÌ²ÐÈ

ÏÀÒ “ÄÁÊ-4” (04074, ì. Êè¿â, âóë. Ëóãîâà, 13) çã³äíî ç äîãîâ³ðíèìè çîáîâ’ÿçàí-
íÿìè îòðèìàëî ôóíêö³¿ çàáóäîâíèêà íà ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 3,15 ãà äëÿ áóä³âíèö-
òâà æèòëîâèõ áóäèíê³â ç âáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ïàðê³íãó ó ïðîâ. ßñèíó-
âàòñüêîìó, 11 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Âîäîñïîæèâàííÿ îá’ºêòà, ùî ïðîåêòóºòüñÿ, ïåðåäáà÷àºòüñÿ ç ³ñíóþ÷î¿ âîäîïðî-
â³äíî¿ ìåðåæ³ çã³äíî ç ÒÓ ÏÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”, ñò³÷í³ âîäè â³äâîäÿòüñÿ äî êà-
íàë³çàö³éíî¿ ìåðåæ³ ç íàñòóïíèì â³äâåäåííÿì íà ì³ñüê³ î÷èñí³ ñïîðóäè çã³äíî ç
ÒÓ ÏÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”. Ïåðåäáà÷åíî åëåêòðîïîñòà÷àííÿ â³ä ì³ñüêèõ ìåðåæ.
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíèõ ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ óìîâ ïëàíóºòüñÿ áóä³âíèö-
òâî ³íäèâ³äóàëüíî¿ ãàçîâî¿ êîòåëüíî¿.

Òåðèòîð³ÿ áóäå ñïëàíîâàíà, àñôàëüòîâàíà. Ïåðåäáà÷åíî ñõåìó ðîçä³ëüíîãî çáè-
ðàííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, öåíòðàë³çîâàíå âèâåçåííÿ ïîáóòîâîãî ñì³òòÿ,
áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ îá’ºêòà.Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ çä³éñíþºòüñÿ îðåíä-
íèì òðàíñïîðòîì.

Íà âñ³õ åòàïàõ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ â³äñóòí³ äæåðåëà, ÿê³ âïëèâàþòü íà
êë³ìàò òà ì³êðîêë³ìàò. Ïåðñïåêòèâíèõ äî çàïîâ³äàííÿ òåðèòîð³é íåìàº. Î÷³êóâà-
íå çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ â ïðèçåìíîìó øàð³ íå ïåðåâèùóâàòèìå
0,1 ÃÄÊ ì. ð. ïî âñ³õ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèíàõ.

Áóä³âíèöòâî òà ïîäàëüøà åêñïëóàòàö³ÿ îá’ºêò³â áóä³âíèöòâà íå ïðèçâåäå äî ïî-
ã³ðøåííÿ ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷íèõ óìîâ. Ïðîåêòí³ ð³øåííÿ áóäóòü çàáåçïå÷óâàòè
âèêîíàííÿ ñàí³òàðíèõ íîðì òà ïðàâèë, îõîðîííèõ, â³äíîâëþâàëüíèõ òà çàõèñíèõ
çàõîä³â.

Îáñÿã âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ â îáñÿç³ â³äïîâ³äíî äî ÄÁÍ À.2.2-1-2003.

Ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ íàäñèëàòè ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ Çàÿâè çà
àäðåñîþ: ïðîåêòíà îðãàí³çàö³ÿ ÒÎÂ “Öåíòðáóäïðîåêò”, ì. Êè¿â, ïð-ò Ãðèãîðåíêà,
22/20, îô. 2, òåë. 585-34-74.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðå-
äàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî,
37, 1-é ïîâåðõ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 192,8 êâ. ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåí-
íÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîþ áàçîþ äëÿ ïðî-
âåäåííÿ áàêòåð³îëîã³÷íèõ, êë³í³êî-ä³àãíîñòè÷íèõ, ôëþîðîãðàô³÷íèõ òà ôóíêö³î-
íàëüíî-ä³àãíîñòè÷íèõ, â òîìó ÷èñë³ ðååíöåôàëîãðàô³÷íèõ äîñë³äæåíü).

Òåðì³í îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè — 6 084 367,00 ãðí.
Îðåíäíà ñòàâêà — 10 %. Îðåíäíà ïëàòà — 50 703,00 ãðí áåç ïäâ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî “Öåíòð ïåðâèí-
íî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1”Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà, âóë. Á. Õìåëü-
íèöüêîãî, 37.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó—10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè íà îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512

àáî êàá. 208.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè 235-00-77.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè,ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðà-
éîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâó-
âàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”: 1) ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 64-à, 1 ïîâåðõ, çàãàëü-
íà ïëîùà — 3,60 êâ. ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ îáëàäíàííÿ ïðî-
âîäîâîãî ðàä³îìîâëåííÿ, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ. ì — 103,75 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà
ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 373,50 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè
çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³
îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-
òà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280. Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà
ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü
ïðîâîäèòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà
àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñ-
òðàö³ÿ, êàá. 222. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü — Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-À,òåë. 292-03-98).Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè:
âóë. Ïëåõàíîâà, 6-À, 1, 2 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà 1839,48 êâ. ì, îðåíäíà ñòàâêà 1%, îðåíäíà
ïëàòà çà 1 êâ. ì — 9,94 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (ñòàíîì íà 31.12.2015) — 18285,00
ãðí (áåç ÏÄÂ). Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ — ðîçì³ùåííÿ
ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì,— 2 ðîêè 364 äí³.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56).

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî âèêëèê â ñóä ×óðê³íà Îëåãà Àíàòîë³éîâè÷à, ×óðê³íó Ìàðèíó Â³êòîð³âíó
ÿê â³äïîâ³äà÷³â ó ñïðàâ³, à òàêîæ Ïîïîâó Âàëåíòèíó ²âàí³âíó â ÿêîñò³ òðåòüî¿ îñîáè

Â ïðîâàäæåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çíàõîäèòüñÿ öèâ³ëüíà ñïðàâà
¹761/35850/15-ö çà ïîçîâîì Êèðèê Â³êòîðà Êèðèëîâè÷à äî ×óðê³íî¿ Ôàðèäè Ãèáà¿âíè, òðåò³
îñîáè —Ïîïîâà Âàëåíòèíà ²âàí³âíà,×óðê³í Îëåã Àíàòîë³éîâè÷,×óðê³íà Ìàðèíà Â³êòîð³âíà,ïðî
âñòàíîâëåííÿ ôàêòó ïðîæèâàííÿ îäí³ºþ ñ³ì’ºþ, âèçíàííÿ ìàéíà ñï³ëüíîþ ñóì³ñíîþ âëàñí³ñòþ,
âèçíàííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ òà âèçíàííÿ íåä³éñíèìè äîãîâîð³â äàðóâàííÿ.

Ðîçãëÿä çàçíà÷åíî¿ ñïðàâè ïðèçíà÷åíî íà 19.04.2016 ðîêó îá 11.00 â Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîííîìó ñóä³ ì. Êèºâà, êàá. 403 (àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 31-À). Ñóä âèêëèêàº
×óðê³íà Îëåãà Àíàòîë³éîâè÷à,×óðê³íó Ìàðèíó Â³êòîð³âíó â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷³â ó ñïðàâ³ òà Ïîïîâó
Âàëåíòèíó ²âàí³âíó â ÿêîñò³ òðåòüî¿ îñîáè.

ßâêà äî ñóäó º îáîâ’ÿçêîâîþ. Ó ðàç³ íåÿâêè ñïðàâà áóäå ðîçãëÿäàòèñÿ çà íàÿâíèìè ó ñïðàâ³
äîêàçàìè.

Ñóääÿ A. A. Îñàóëîâ

ÒÎÂ “Óïðàâ-Äîì” ³íôîðìóº ïðî ïîäàííÿ íà çàòâåðäæåííÿ òàðèôó íà óòðèìàííÿ áóäèíê³â,
ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ ó ðîçì³ð³:

1) ïî âóë. Ìàéîðîâà, 7— 5,35 ãðí;
2) ïî âóë. Îñòðîâñüêîãî, 40 — 5,99 ãðí.
²íôîðìàö³ÿ ïðî ñêëàä òàðèôó òà ïåð³îäè÷í³ñòü íàäàííÿ ïîñëóã ðîçì³ùåíî íà äîøêàõ

îãîëîøåíü ó ñåêö³ÿõ áóäèíê³â ïî âóë. Ìàéîðîâà, 7 òà âóë. Îñòðîâñüêîãî, 40. Çàóâàæåííÿ òà
ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 äí³â ç äàòè ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Ìàéîðîâà, 7, îô³ñ 994, ÒÎÂ “Óïðàâ-Äîì”.

31.03.2016 ðîêó î 13.30 â³äáóäåòüñÿ âñòàíîâëåííÿ â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂ “ÊÎÌÏÀÍ²ß “ÞÃ-²ÍÂÅÑÒ” çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,

Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîí,âóëèöÿ Áîðùàã³âñüêà,204-Â.Ïðîñèìî áóòè ïðèñóòí³ìè

ñóì³æíèõ çåìëåâëàñíèê³â/çåìëåêîðèñòóâà÷³â: ÒÎÂ “ÌÀÑßÍ”,ÀÒçÒ“ÂÅËÌÅÄ”.

Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:

- ñïåö³àë³ñòà ² êàòåãîð³¿ â³ää³ëó ïðèéîìó ãðîìàäÿí;
- ñïåö³àë³ñòà ² êàòåãîð³¿ â³ää³ëó ïðèçíà÷åííÿ òà ðîçðàõóíêó ñóáñèä³é;
- ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïî ðîáîò³ ç ó÷àñíèêàìè àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ òà ÷ëåíàìè ¿õ ñ³ìåé.
Äî êîíêóðñó çàïðîøóþòüñÿ îñîáè ç âèùîþ îñâ³òîþ òà äîñâ³äîì ðîáîòè. Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íåîáõ³äíî

ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çâåðíóòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Öèòàäåëüíà, 4/7, ê. 11, òåë.
280-69-98.

Âòðà÷åíèé ñòóäåíòñüêèé êâèòîê ñòóäåíòà Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó

ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ òà ñïîðòóÓêðà¿íè,ñåð³ÿ ÊÂ ¹ 9615663 â³ä 01.09.2013 ð.

íà ³ì'ÿ Ìåõáàëèºâà Ñàì³ðà Ôà³ãîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 46572

25 áåðåçíÿ 2016 ð.
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Çàñëóæåíèé áóä³âåëüíèê
� Ñåðåä îá’ºêò³â, ÿê³ ðåêîíñòðóþâàâ ó ñòîëèö³ ªâãåí Çàã³ðíÿê, —

òåàòð îïåðè ³ áàëåòó, ñòàðå æèòëî, ïðîìèñëîâ³ ï³äïðèºìñòâà

ªÂÃÅÍ ÇÀÃ²ÐÍßÊ ðîçïî÷àâ ñâîþ
òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü ùå â äàëåêèõ
1970-õ. Ïåðøèì éîãî áóä³âåëüíèì
ìàéäàí÷èêîì ñòàëà âîñüìà äîìåí-
íà ï³÷ â Êðèâîìó Ðîç³—îäíà ç íàé-
ïîòóæí³øèõ íà òîé ÷àñ. Çãîäîì â³í
ïåðå¿õàâ äî ñòîëèö³,äå ïðàöþâàâ ó
áóä³âåëüíîìó òðåñò³ ¹ 5,íà ï³äïðè-
ºìñòâàõ «Êè¿âì³ñüêáóäó» òà «Êè¿â-
ì³ñüêêîìóíáóäó».

Íàïðèê³íö³ 70-õ ªâãåíà Éî-
ñèïîâè÷à, òîä³ ùå ìîëîäîãî ñïå-
ö³àë³ñòà, â³äïðàâèëè äî Ìîíãî-
ë³¿ çâîäèòè æèòëîâ³ áóäèíêè.
«Ñêàçàòè, ùî áóëî âàæêî,— öå í³-
÷îãî íå ñêàçàòè, âñå ïî÷èíàëè ç
íóëÿ»,— çãàäóº â³í.— Ðîáîòà â
Ìîíãîë³¿ äëÿ ìåíå áóëà íà êøòàëò
âèïðîáóâàííÿ. Òóò, êåðóþ÷è 
îá’ºêòîì ñïîðóäæåííÿ, ÿ áóâ ³

«ìàìîþ», ³ «òàòîì» äëÿ âñ³õ ñâî-
¿õ ï³äëåãëèõ».

Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ç-çà êîðäîíó
äîñâ³ä÷åíîìó ôàõ³âöþ äîðó÷èëè
âàæëèâå çàâäàííÿ — î÷îëèòè ðå-
ìîíòíî-áóä³âåëüíå óïðàâë³ííÿ Ðà-
äÿíñüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³.Òîæ çðî-
çóì³ëî, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü áóëà
âåëè÷åçíà. Ðîáîòà â óïðàâë³íí³ áó-
ëà âêðàé ñêëàäíà,ïðîòå ö³êàâà,àäæå
ñàìå òîä³ â ì³ñò³ ïî÷èíàëè ðåêîí-
ñòðóêö³þ áóäèíê³â-«ñòàðîæèë³â».

«Ç óñ³õ îá’ºêò³â ìåíå íàéá³ëüø
âðàçèëà ðåêîíñòðóêö³ÿ Íàö³îíàëü-
íîãî àêàäåì³÷íîãî òåàòðó îïåðè ³
áàëåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà,ÿêèé
ââàæàâñÿ íàäçâè÷àéíî ñêëàäíîþ
àðõ³òåêòóðíîþ ñïîðóäîþ»,—çãàäóº
ªâãåí Çàã³ðíÿê.

Îäíèì ³ç íàéö³êàâ³øèõ òà, òàê

áè ìîâèòè, íàéâ³äïîâ³äàëüí³øèì
â æèòò³ çàâäàííÿì äëÿ ªâãåíà Éî-
ñèïîâè÷à ñòàëà ðåêîíñòðóêö³ÿ òà
çàì³íà øàòðîâîãî ïîêðèòòÿ òåàòðó.
Î÷îëþþ÷è «Êè¿âì³ñüêêîìóíáóä» ó
80-ò³, â³í ÿê ï³äðÿäíèê âèêîíóâàâ
çàì³íó ì³äíîãî ïîêðèòòÿ íà äàõó
ñëàâåòíî¿ áóä³âë³.

«Â³ä êðàþ äî êðàþ îá³éøîâ óñþ
ïîêð³âëþ, îñîáèñòî âñå ïåðåâ³ðèâ ³
âðåøò³-ðåøò áóâ çàäîâîëåíèé ðî-
áîòîþ»,— ðîçïîâ³â ïàí ªâãåí.

Éøëà ïåðåáóäîâà,íîâ³ â³ÿííÿ òà
íîâ³ ïîãëÿäè ïðèéøëè é äî ñôåðè
áóä³âíèöòâà. Ïåðøà ïðèâàòèçàö³ÿ
òà ð³çíîìàí³òí³ íîâîñòâîðåí³ ô³ð-
ìè âïëèíóëè ³ íà ñôåðó ÆÊÃ.Â ïåð-
ø³ ðîêè Íåçàëåæíîñò³ ïîâåðíóâ-
øèñü â Äàðíèöþ,ªâãåí Éîñèïîâè÷
ðàçîì ç³ ñâî¿ìè îäíîäóìöÿìè âïåð-
øå â ñòîëèö³ ïðèâàòèçóâàëè ÐÁÓ
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó. Â íîâîñòâî-
ðåíîìó ï³äïðèºìñòâ³ çàâäÿêè äî-
ñâ³äó òà ãðàìîòíîìó ìåíåäæìåíòó
â³äáóâàâñÿ ñåðéîçíèé â³äá³ð êàä-
ð³â,òóò âïðîâàäæóâàëèñÿ íîâ³ ôîð-
ìè ðîáîòè.

Éøëè ðîêè, áàãàòî ÷îãî çì³íè-
ëîñü,àëå ïðàãíåííÿ äî íîâ³òí³õ òåõ-
íîëîã³é òà ³ííîâàö³éíèõ ï³äõîä³â
íå çì³íèëî öþ íàïîëåãëèâó òà ïðà-
öüîâèòó ëþäèíó. Íèí³ ó æèòëîâî-
êîìóíàëüíîìó ãîñïîäàðñòâ³ ð³äíî-
ãî Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ªâãåí Éî-
ñèïîâè÷ çàéìàºòüñÿ âò³ëåííÿì â
æèòòÿ Çàêîíó Óêðà¿íè ùîäî çä³éñ-
íåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³, ó â³äïîâ³ä-
íîñò³ äî ÿêîãî â òåðì³í äî 1 ëèïíÿ
ìåøêàíöÿì íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè
êåðóþ÷èõ áóäèíêîì.

«Íàðàç³ áåðåìî àêòèâíó ó÷àñòü
ó çáîðàõ æèòåë³â, äå ïðîâîäèìî 
ðîç’ÿñíåííÿ öüîãî çàêîíó. ²íêîëè
òÿæêî ïîÿñíèòè: ÿêùî ìè ñàì³ íå
ïîòóðáóºìîñÿ ïðî æèòëîâèé ôîíä,
çà íàñ öüîãî í³õòî íå çðîáèòü. Òî÷-
í³øå, çðîáëÿòü, àëå çà êîøòè, ÿê³
êèÿí íå âëàøòóþòü», — ïåðåêîíà-
íèé ªâãåí Çàã³ðíÿê.

Íåùîäàâíî â³äáóëîñÿ ç³áðàííÿ
ìåøêàíö³â áóäèíêó ïî âóëèö³ Äí³ï-
ðîâñüêà Íàáåðåæíà, 26-ã,äå àêòèâ-
íî îáãîâîðþâàëîñü ïèòàííÿ îáñëó-
ãîâóâàííÿ òà âèçíà÷åííÿ êåðóþ÷î-
ãî.Ï³ñëÿ äîâãîòðèâàëèõ ïåðåìîâèí
êåðóþ÷îþ êîìïàí³ºþ áóëî îáðàíî
ï³äïðèºìñòâî,î÷îëþâàíå ªâãåíîì
Éîñèïîâè÷åì.

«Íà ìîþ äóìêó,íàðàç³,âðàõîâó-
þ÷è åêîíîì³÷íó ñêëàäîâó, â ñòîëè-
ö³ ïîòð³áíî áóëî á ïåðåãëÿíóòè òà-
ðèô íà îáñëóãîâóâàííÿ ïðèáóäèí-
êîâèõ òåðèòîð³é òà ðåìîíò áóäèí-
êó,àëå çà öèì ìàþòü áóòè ÷³òê³ ðîç-
ðàõóíêè òà áàæàííÿ íå íàæèâè íà
ìåøêàíöÿõ, à ï³äòðèìêè â íàëåæ-
íîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³ ïðèáóäèí-
êîâèõ òåðèòîð³é òà áóäèíê³â»,—ââà-
æàº ªâãåí Çàã³ðíÿê �

Îäíèì ç òèõ, õòî âïåðøå â ñòîëèö³ â ðîêè Íåçàëåæíîñò³ ïå-

ðåéøîâ íà òàê çâàíèé íîâèé ôîðìàò, áóâ çàñëóæåíèé áóä³-

âåëüíèê Óêðà¿íè ªâãåí Çàã³ðíÿê. Çàãàëîì ó éîãî äîðîáêó ÷è-

ìàëî çíàêîâèõ äëÿ Êèºâà îá’ºêò³â—ðåêîíñòðóêö³ÿ Íàö³îíàëüíîãî
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