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Ð²ØÅÍÍß
Про затвердження Міської  цільової програми розвитку
територіальної підсистеми єдиної державної системи

цивільного захисту міста Києва на 2017 � 2019 роки 
Рішення Київської міської ради № 540/1544 від 8 грудня 2016 року

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про столицю України � місто � герой Київ", Закону
України  "Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на 2013�2017 роки", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Міську цільову програму роз�
витку територіальної підсистеми єдиної дер�
жавної системи цивільного захисту міста Киє�
ва на 2017 � 2019 роки, що додається.

2. Виконавчому органу Київської міської ра�
ди (Київській міській державній адміністрації) у
2017 � 2019 роках передбачити видатки на здій�
снення заходів з реалізації Міської цільової прог�
рами розвитку територіальної підсистеми єди�

ної державної системи цивільного захисту міс�
та Києва на 2017 � 2019 роки. 

3. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійні комісії Київради з питань жит�
лово�комунального господарства та паливно�
енергетичного комплексу, з питань бюджету та
соціально�економічного розвитку. 

Київський міський голова 
В. Кличко

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 08.12.2016  № 540/1544

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ МІСТА КИЄВА 
НА 2017 � 2019 РОКИ

КИЇВ � 2016
ЗМІСТ

Паспорт програми
Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма
Мета програми
Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування строки

виконання програми
Напрямки діяльності, перелік завдань і заходів програми  та результативні показники
Координація та контроль за ходом виконання програми
Додаток А. Напрямки діяльності та заходи програми

1. ПАСПОРТ

Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи

цивільного захисту міста Києва на 2017 % 2019 роки

1. Ініціатор розроблення
програми

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

2 Дата, номер і назва
розпорядчого документа
про розроблення програми

Доручення  Київської міської державної адміністрації від 27.06.2014 №14978/34,
від 21.11.2014 №14978/195, від 30.07.2015                       
№ 23926, від 22.03.2016 № 23926/188"2015, від 12.04 2016 № 7793/84

3. Розробник програми Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

4 Співрозробник програми Районні в місті Києві державні адміністрації, Головне управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві 

5 Замовник (відповідальний
виконавець) програми

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

6 Учасники (співвиконавці)
програми

Районні в місті Києві державні адміністрації,  Головне управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві, Департамент житлово"
комунальної  інфраструктури, Департамент охорони здоров'я, Департамент
освіти і науки, молоді та спорту,  Департамент будівництва та житлового
забезпечення, Департамент суспільних комунікацій,  Департамент комунальної
власності міста Києва, КАРС КСП, КП "Плесо", керівники об'єктів господарювання

Запобігання виникненню надзвичайних си�
туацій техногенного та природного характеру,
зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення
та ефективна ліквідація наслідків надзвичайних
ситуацій є одним із головних пріоритетів у ді�
яльності місцевих органів виконавчої влади.

Актуальність проблеми забезпечення безпе�
ки населення і територій від наслідків надзвичай�
них ситуацій природного характеру зумовлена
тенденціями зростання шкоди територіям та
населенню, що спричиняються небезпечними
природними явищами: підтопленнями, зсува�
ми, ураганами, буревіями, сильними опадами,
градом, обледенінням тощо.

Місто Київ лежить на обох берегах р. Дніпро,
в його середній течії, і розташоване на межі фі�
зико�географічних зон � лісостепової та міша�
них лісів, північна частина розташована на По�
ліській низовині, правобережна � на Придніп�
ровській височині, підвищена частина розчле�
нована ярами та балками. Правобережна час�
тина м. Києва розміщена на складному рельє�
фі з перепадом висот до 50�106 м. У зв'язку з
таким розташуванням характерними можливи�
ми надзвичайними ситуаціями природного ха�
рактеру для м.Києва є наявність зсувонебез�
печних ділянок, підтоплення територій, водо�
пілля, паводки, а природно�техногенним чин�
ником � дамба Київської ГЕС.

Інтенсивне освоєння прибережної смуги та
островів р. Дніпро в районі м. Києва та на те�
риторії Київської області між м. Києвом та 
м. Українкою гостро поставило питання щодо
забезпечення безперешкодного пропуску по�
веней рідкої повторюваності. Сучасна хаотич�
на масова забудова заплави р. Дніпро супро�
воджується підвищенням існуючого рівня тери�
торії способом гідронамивів до позначок близь�
ких до рівнів повені від м. 95,0 � 99,0 м БС. Це приз�
вело до зменшення пропускної здатності запла�
ви р. Дніпро.

Статистичні дані свідчать: щорічно відбува�
ються зміни кліматичних чинників, внаслідок чо�
го підвищується ризик виникнення надзвичай�
них ситуацій природного характеру (паводки,
підтоплення, землетруси, зсуви, лісові пожежі
тощо). 

Підвищення загрози виникнення надзвичай�
них ситуацій техногенного характеру зумовлю�
ється постійним розвитком виробничої діяль�

ності, виникненням нових виробництв та мате�
ріалів, більшість з яких в процесі свого функці�
онування та після його завершення являють со�
бою джерела забруднення навколишнього се�
редовища і становлять екологічну загрозу, особ�
ливо в місцях надмірної концентрації виробниц�
тва. Крім того, внаслідок зносу технологічного
обладнання на підприємствах, викликаного еко�
номічними негараздами, значно підвищується
ризик виникнення техногенних аварій, пов'яза�
них, в першу чергу, із викидом хімічно небез�
печних речовин.

На території міста Києва розташовано 625
потенційно небезпечних об'єктів, з яких 30 хі�
мічно небезпечних і 2 радіаційно небезпеч�
них об'єкта (Національний центр Інститут ядер�
них досліджень України, Київський держав�
ний міжобласний спецкомбінат "Радон"). Ста�
ріння основних виробничих фондів, переван�
таження промисловості потенційно небезпеч�
ними виробництвами, порушення заходів без�
пеки на об'єктах господарювання можуть при�
вести до виникнення аварій техногенного ха�
рактеру.

У випадку аварій на хімічно небезпечних об'єк�
тах, з виведенням з ладу технологічних комуні�
кацій, а також аварій при транспортуванні хіміч�
но небезпечних речовин, можливе виникнення
зон ураження загальною площею 156 кв.км.
Кількість населення, яке може потрапити в прог�
нозовану зону хімічного забруднення, � 26,8 тис.
чол., кількість населення, яке проживає в зоні
можливого зараження, � 587 тис. чол.

Так, за три останні роки в м. Києві зареєстро�
вано 6971 небезпечна подія техногенного, при�
родного та соціального характеру, із них: 2013
рік � 3425, 2014 рік � 1883, 2015 рік � 1763. 

Комунальною аварійно�рятувальною служ�
бою "Київська служба порятунку" протягом 3�х
років здійснено 4612 виїздів на надзвичайні си�
туації, із них: 2013 рік � 1408, 2014 рік �1441,
2015 рік � 1763 та врятовано життя 267 особам.

Одним із найбільш суспільно небезпечних
факторів є пожежі, які призводять до загибелі та
травмування людей, знищення будівель і споруд,
втрат матеріальних цінностей. Негативні нас�
лідки від них позначаються не лише на економіч�
ній сфері, а й завдають відчутних збитків куль�
турному надбанню як національного, так і сві�
тового значення. 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

7. Термін реалізації програми 2017 " 2019 роки

8 Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
програми, всього

Орієнтовні обсяги фінансування програми складають  388232,70  тис. грн, із них:
2017 рік " 65615,56  тис. грн           
2018 рік " 176953,56 тис. грн           
2019 рік " 145663,57 тис. грн  

8.1 У тому числі: коштів
бюджету м.Києва  

358523,95  тис. грн, із них:            
2017 рік "   59815,98  тис. грн           
2018 рік " 168003,98 тис. грн            
2019 рік " 130703,98 тис. грн 

8.2 коштів підприємств 29708,75  тис. грн, із них:            
2017 рік "   5799,58 тис. грн           
2018 рік "   8949,58 тис. грн            
2019 рік " 14959,59 тис. грн   



№
з/п

Тип транспортного засобу По штату В наявності

1 Автодрабини з висотою підйому до 35 метрів 14 11

2 Автодрабини з висотою підйому до 55 метрів 4 2

3 Колінчаті підіймачі з висотою підйому до 35 метрів 5 3

4 Колінчаті підіймачі з висотою підйому до 55 метрів 2 1

5 Колінчаті підіймачі з висотою підйому понад 55
метрів

1 1

За інформацією Головного управління ДСНС
України у м. Києві в період 2013 � 2015 років по
місту Києву зареєстровано 14278 пожеж, із них:
2013 рік � 3970, 2014 рік � 4875, 2015 � 5433.
Внаслідок пожеж 172 особи загинули та 271 осо�
ба отримала травми. Завдяки своєчасним та
вмілим діям рятувальників за три роки врято�
вано 864 життя мешканців та гостей столиці, з
яких 31 дитина. Врятовано матеріальних цін�
ностей на суму 612,4 млн. грн.

Всього за цей період пожежно�рятувальні під�
розділи здійснили 40691 виїзд по тривозі.

Велика кількість пожеж та їх наслідки свід�
чать про гостру необхідність підвищення ефек�
тивності охорони життя людей, національно�
го багатства і навколишнього природного се�
редовища, що потребує посилення протипо�
жежного захисту об'єктів міста. Відповідно
до Указу Президента України від 27.01.2003
№ 47/2003 "Про заходи щодо вдосконален�
ня державного управління у сфері пожежної
безпеки, захисту населення і території від
наслідків надзвичайних ситуацій" на пожеж�
но�рятувальну службу м. Києва покладено
завдання організації, координації і здійснен�
ня взаємно узгодженого комплексу органі�
заційних та практичних заходів щодо прове�
дення аварійно�рятувальних робіт з ліквіда�
ції надзвичайних ситуацій природного і тех�
ногенного характеру.

Столиця України � місто Київ � це мегаполіс
із розвиненою інфраструктурою, до якої нале�
жать організації та підприємства усіх сфер ді�
яльності людини. На території міста розташо�
вані об'єкти Верховної Ради України, Адмініс�
трації Президента України, Кабінету Міністрів

України, інших центральних та територіальних ор�
ганів виконавчої влади, громадські, спортивні,
навчальні та лікувальні заклади, об'єкти метро�
політену, із масовим перебуванням людей то�
що. 

Столичний гарнізон пожежно�рятувальної
служби гідно виконує поставлені Урядом зав�
дання по реалізації державної політики у сфері
цивільного захисту, пожежної безпеки, ліквіда�
ції пожеж, надзвичайних ситуацій та мінімізації
їх наслідків.

Пожежно�рятувальними підрозділами щоріч�
но здійснюється понад 10 тис. виїздів, ліквідо�
вується близько 5 тис. пожеж та 500 аварій, ря�
тується життя та здоров'я близько 400 мешкан�
ців столиці. 

Якісне виконання поставлених Урядом зав�
дань забезпечується наявністю необхідної кіль�
кості аварійно�рятувальних підрозділів та їх ма�
теріально�технічним забезпеченням.

Складності в роботі пов'язані з тим, що в сто�
лиці недостатня кількість як в цілому пожежних
підрозділів, так і основної та спеціальної техні�
ки для гасіння пожеж і рятування людей. Однак,
найбільшу стурбованість викликає  недостатня
кількість пожежних автодрабин та підіймачів. Із
13 автодрабин (по штату 18) та 5 колінчастих пі�
діймачів (по штату 8), які є на озброєнні підроз�
ділів гарнізону, практично всі вичерпали термі�
ни експлуатації, морально застарілі та фізично
зношені, потребують значних матеріальних вит�
рат на підтримання їх в боєздатному стані і мо�
жуть бути небезпечними як для особового скла�
ду, який на них працює, так і для людей, які пот�
ребують допомоги. 
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Ця техніка використовується під час ліквідації
пожеж та надзвичайних ситуацій в будинках з
4�го поверху та вище, а такі будинки складають
більшу частину житлового фонду міста. Крім
цього, проектуються і будуються житлові та
громадські будинки 35�50 поверхів. Уже збудовано
у місті 7 будинків заввишки більш ніж 74,5 метра,
що в свою чергу збільшує навантаження міста
та ускладнює умови гасіння пожеж і ліквідації
надзвичайних ситуацій. Виходячи з розрахункових
показників нормативної забезпеченості м.
Києва пожежними депо та показників
потужності матеріально�технічної бази
пожежно�рятувальних підрозділів, для
забезпечення гарантованого рівня захисту
населення, що проживає у висотних будинках,
необхідно доукомплектувати існуючі пожежні
депо та депо першої черги будівництва
колінчастими підіймачами та драбинами з
висотою підіймання 30�50 метрів. Проте,
будівництво в місті продовжується і на околицях
з'являються все нові житлові масиви, доставка
рятувальної техніки до яких дуже ускладнена,
так як автодрабини, підіймачі та інша спеціальна
техніка слідують із сусідніх районів міста, що
значно збільшує їх час прибуття до місць
виклику. Ми розуміємо, що придбання такої
техніки потребує значних коштів, однак
рятування життя людей є приорітетним. У
Солом'янському, Подільському районах міста
та на масивах Новобіличі, Троєщина, Конча�
Заспа взагалі відсутня подібна техніка для
рятування людей.

Кожен рік Головне управління подає до
державного бюджету пропозиції щодо виділення
кошті на придбання автодрабин та колінчатих
підіймачів. З державного бюджету на
вищезазначені заходи кошти не виділялись. Для
першочергового відновлення парку пожежно�
рятувальної техніки необхідно придбати 2 пожежні
автодрабини висотою підйому від 35 метрів до
55 метрів.

На балансі Київського гарнізону знаходиться
245 одиниць основної та спеціальної пожежно�
рятувальної техніки, 76% якої відпрацювали
встановлені терміни експлуатації (понад 10 років)
та потребують значних затрат на їх обслуговування
та ремонт. Завдяки належному ставленню до
них та  за відсутності фінансування на закупівлю
нових автомобілів усі автомобілі до цього часу
знаходяться в бойовому розрахунку. 

Для проведення поточного ремонту та
обслуговування транспортних засобів орієнтовно
на рік потрібно близько 3 млн. грн. У 2014 році
державним бюджетом виділено 50 тис. грн, а у
2016 році � 23 тис. грн. 

Щоб забезпечити безперебійну роботу
транспортних засобів Київського гарнізону на
рік потрібно бензину марки А�92  близько 185
тис. л, дизельного пального � 210 тис. л та бензину
марки А�95 �70 тис. л. Вже на сьогоднішній день
виникають проблеми у забезпеченні гарнізону
автомобільним бензином марки та дизельним
пальним. На рік необхідно близько 10,7 млн.
грн. У 2015 році державним бюджетом виділено
лише 467 тис. грн, а у 2016 році  � 1 млн. 65 тис.
грн.

В Київському гарнізоні налічується близько
2000 рятувальників, які безпосередньо беруть
участь у ліквідації пожеж, аварій та надзвичайних
ситуацій, в тому числі на підприємствах хімічної
та нафтохімічної промисловості. Для забезпечення
особового складу підрозділів Головного управління
бойовим одягом та спорядженням необхідно
придбати 1580 комплектів бойового одягу, 1720
пожежних касок та 1720 пар захисних рукавиць.
На вище зазначені заходи необхідні кошти в сумі
близько 18 млн. грн. У 2015 році державним
бюджетом виділено лише 480,5 тис. грн, а у
2016 році  � 1 млн. 245 тис. 500 грн. 

При проведенні робіт з ліквідації аварій на
підприємствах хімічної чи нафтохімічної
промисловості або прирівняних до них об'єктах
особовий склад потребує підвищеної уваги до

безпеки праці та захисту від хімічних речовин.
На сьогоднішній день особовий склад не в повній
мірі забезпечений навіть костюмами хімічного
захисту (типу Л�1) ще  радянського виробництва. 

Також у місті Києві склалася критична ситуація
із діяльністю газодимозахисної служби, яка є
одним з основних напрямків роботи пожежної
охорони та повинна бути обладнана сучасним
обладнанням. 

Так на базі централізованої газодимозахисної
служби ГУ ДСНС України у м. Києві налічується
761 дихальний апарат фірми "Drager", з них:
282  дихальних апарати PSS�3000, 384 дихальних
апарати РА�94 Plus Basic, 50 дихальних апаратів
РА�94 Plus (двохбалонні) та 45 дихальних апаратів
РА�92.

За штатом необхідно 617 дихальних апаратів
(495 в оперативному розрахунку та 122 в резерві).

Наразі, у зв'язку з збільшенням кількості
великих резонансних пожеж склалася критична
ситуація з експлуатацією апаратів на стисненому
повітрі особовим складом підрозділів ГУ ДСНС
України у м. Києві та виявлення різноманітних
пошкоджень після їх використання, з подальшим
важким поточним ремонтом апаратів на
стисненому повітрі фірми "Drager" майстрами
ГДЗС. 

Станом на сьогоднішній день 26 дихальних
апаратів РА�94 Plus Basic потребують ремонту,
у 45 дихальних апаратів РА�92 закінчився термін
експлуатації та в 2017 році у 384 дихальних
апаратів РА�94 Plus Basic закінчується термін
експлуатації.

Для подальшої безперебійної роботи
газодимозахисної служби ГУ ДСНС України у
м. Києві необхідно придбати 236 дихальних
апаратів фірми "Drager".

Також існує низка проблем в реалізації заходів
по евакуації та рятуванню людей, гасінню пожеж
і ліквідації надзвичайних ситуацій на об'єктах
КП "Київський метрополітен", яке налічує 22
станції глибокого закладання. Для евакуації та
рятування людей при виникненні надзвичайних
ситуацій підрозділам Київського гарнізону
необхідно якнайменше 150 апаратів на стисненому
повітрі з подвійними масками для потерпілих, які
будуть знаходитись у підрозділах, розташованих
поблизу цих станцій, а в наявності лише 
50 апаратів. 

Стабільно високим є показник травматизму та
загибелі людей під час виникнення дорожньо�
транспортних пригод, у рекреаційних та на
водних об'єктах м. Києва, виробничого
травматизму. Протягом останніх років у місті
Києві значно зросла кількість транспортних
засобів, а разом з ними тенденція щодо
збільшення дорожньо�транспортних пригод.
Так, у 2015 році було зафіксовано 373 ДТП, на
яких працювали рятувальники, а з початку 2016
року � 174. За останні роки набули критичної
актуальності надзвичайні ситуації соціального
характеру, пов'язані з масовими акціями
громадянської непокори та замахами на скоєння
терористичних актів.

У зв'язку із збільшенням кількості викликів на
надзвичайні ситуації, значно зростає навантаження
на оперативні підрозділи служби. Враховуючи
велику інтенсивність та екстремальні умови
використання обладнання, спеціального
спорядження та одягу,  підвищений знос обмежує

можливості їх використання під час виконання
рятувальних робіт. Оперативні автомобілі
(експлуатуються з 2004 �2005 років) потребують
капітального ремонту. Тому необхідне
дооснащення правобережного загону служби
інженерною технікою, сучасним аварійно�
рятувальним обладнанням та спорядженням,
придбання нових спеціальних аварійно�
рятувальних автомобілів.

Велика територія м. Києва, значне навантаження
на транспортну інфраструктуру не дає можливості
швидкого реагування на надзвичайні ситуації
силами одного правобережного підрозділу
служби. Тому вкрай необхідне створення
лівобережного підрозділу, який забезпечить
швидке, відповідно до встановлених норм,
реагування на надзвичайні ситуації у
Деснянському, Дніпровському та Дарницькому
районах та мінімум два районних рятувальних
підрозділи (Шевченківський та Солом'янський
районні аварійно�рятувальні взводи), враховуючи
те, що за статистикою, у порівнянні з іншими
районами, на ці території припадає найбільший
рівень, до 30 відсотків, загальноміських
надзвичайних ситуацій техногенного та
соціального характеру. У Шевченківському районі
найбільша кількість (до 50% від загальної кількості
по місту Києву) надзвичайних ситуацій пов'язана
із проведенням масових заходів, у т.ч. політичного
характеру, а в Солом'янському районі понад 30
відсотків загальноміських техногенних аварій �
через критичну зношеність комунальної
інфраструктури (водні та опалювальні магістралі,
каналізаційні колектори, зливоводи, провалля
на дорогах, зсуви тощо � все побудовано у 50�
60 роки минулого сторіччя).

Штатна чисельність оперативних підрозділів
служби � 4 аварійно�рятувальних взводи по 14
чол. (2 відділення) та аварійно�рятувальної
водолазної станції � 2 рятувальники на
цілодобовому чергуванні та 3 водолази у
щоденному режимі не забезпечує необхідної
кількості сил для повноцінного реагування на
надзвичайні ситуації, що виникають на території
міста Києва (зона відповідальності КАРС).
Щодобово у середньому виникають від 5 до 9
надзвичайних ситуацій, а у певні періоди: під
час штормових умов, ожеледиць, злив, снігопадів
� понад 20 (до 2500  щорічно). Одночасно до
чергового підрозділу служби може надійти від
2 до 5 викликів на аварійні ситуації. Збільшення
чисельності оперативних взводів до 20
рятувальників та штату аварійно�рятувальної
станції з 12 до 36 штатних одиниць (зона
відповідальності � затока Оболонь, акваторія
від Московського мосту до устя річки Десна
протяжністю понад 5 км), до 5 рятувальників та
3 водолазів на добовому чергуванні (загалом
20 рятувальників та 12 водолазів) дозволить
суттєво збільшити показники рятування людей.

Враховуючи існуючий стан оснащення служби
(правобережний загін), маючи 2 оперативні
автомобілі, можна здійснити одночасно 2 виїзди
на аварійні ситуації побутового характеру або
1 виїзд на серйозну аварію техногенного або
природного характеру. Час під'їзду на аварійну
ситуацію � від 5 до 60 хвилин, у залежності від
відстані до місця НС (до 30 км) та завантаженості
шляхів.

Рис. 1. Відстань під'їзду до об'єктів
НС від базового правобережного
загону (вул. Вишгородська, 21)
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Програми

Фінансове обґрунтування Загальна сума, тис.грн

Напрямок 1. Техногенна  безпека

п.1.1.1 Розроблена проектно(кошторисна документація та
надано експертний висновок ДП
"Укрдержбудекспертиза" від 23.07.2012 № 00(2725(
11/КД. Вартість зазначених витрат 77450,00 тис. грн    (у
цінах 2012) підтверджена експертними звітами        №
07/03(20120 від 26.04.2012 НДІ інтелектуальної власності
НА правових наук України про оцінку ринкової вартості
не виключених майнових прав на об'єкти
інтелектуальної власності. (Додається 8 арк)

77450,00

п.1.1.2 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
30.09.2015  № 775 протоколом постійної комісії ТЕБ та НС
КМДА від 23.02.2016 № 9 затверджена  номенклатура та
норми накопичення матеріального резерву, всього 99
найменувань  
Закупівля у 2017 р.( 1679,7 тис. грн; 
протигаз ГП(7 (340 шт.) ( 238,0 тис. грн; 
протигаз марки КД (коробки) (160 шт.) ( 80,0 тис. грн; 
протигаз марки В (коробки) (160 шт.) ( 80,0 тис. грн; 
спеціальний захисний хімічний костюм (5 шт.)(283,1
тис.грн;  рукав пожежний жорсткий Ш 150 мм
всмоктуючий L(4м  (15 шт.) ( 31,9 тис. грн; 
компресор для зарядки балонів стисненим повітрям
(1шт.) ( 298,8 тис. грн; 
апарат на стисненому повітрі Пропак (5 шт.) (293,9 тис.
грн; акумулятор 6СТ(190 (4 шт.)(14,0 тис. грн; 
бензин(А(95, дизпаливо (1.7 т)(360,0 тис.грн; 
Закупівля у 2018 р.(1040,0 тис.грн + поповнення
здійснюється у разі використання матеріальних
цінностей при ліквідації надзвичайних ситуацій
бензопила для бетону (1 шт.)(50,8 тис. грн; 
бензопила (типу Stihl MS(661) (2 шт.) ( 58,8 тис. грн;
бензоріз (1 шт.) ( 29,0 тис. грн; 
бензопила (типу Stihl MS(461) (2 шт.) (42,1 тис.грн; 
сухий гідрокостюм (3 шт.) ( 76,5 тис. грн; 
балон (типу Sopras Sub 18л/232бар) (3шт.)( 31,8 тис.грн; 
компенсатор плавучості (3 шт.) ( 30,3 тис.грн; 
регулятор (типу Scubapro MK17 / R195 DIN 300) (3 шт.) (
29,7 тис. грн; 
утеплитель для сухих костюмов (3 шт.) ( 12,9 тис. грн;
консоль ( типу SUBGEAR Analog 2) (3 шт.) ( 11,4 тис. грн;
акумулятор 6СТ(190 (2 шт.) ( 6,7 тис. грн; бензин(А(95,
дизпаливо (1.7 т) ( 660,0 тис. грн 

5180,00

п.1.1.3 Інструкція з експлуатації запасних пунктів управління в
мирний час (наказ від 19.03. 08 № 01/1т/1т/01/85т/14п(
т/20т/39т/0180/015/012/8т)

200,00

п.1.1.4 Інструкція з експлуатації запасних пунктів управління в
мирний час (наказ від 19.03. 08 № 01/1т/1т/01/85т/14п(
т/20т/39т/0180/015/012/8т)

4600,00

п.1.1.5 Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2012 
№ 1200 
Протигаз фільтрувальний (коробки марки КД) ( 12718
шт.;    
протигаз фільтрувальний (коробки марки В)( 19077 шт.; 
орієнтовна вартість 1 фільтрувального протигазу
(коробки марки КД або  марки В) становить 500 грн;
500 грн х 12718 шт. = 6 359,0 тис. грн 
500 грн х 19077 шт. = 9 538,5 тис. грн  
Придбання засобів захисту забезпечить захистити в 2017
році ( 33,3%,   2018 ( 66,7%, 2019 ( 100% непрацюючого
населення                                                                       

15897,50

п.1.1.6 Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2012 
№ 1200 
Протигаз фільтрувальний промисловий (коробки марки
КД) ( 8100 шт.; 
протигаз фільтрувальний промисловий (коробки марки
В) ( 8100 шт.; 
орієнтовна вартість 1 фільтрувального протигазу
(коробки марки КД або  марки  В) становить 500 грн
500 грн х 8100 шт. = 4 050,0 тис. грн 
500 грн х 8100 шт. = 4 050, 0 тис. грн 
протигаз ГП(7 (8495 шт.), орієнтовна вартість 1
протигаза становить 700 грн    700 грн х 8495 шт. = 5
946, 5 тис. грн 
костюм Л(1 (8900 к(т), орієнтовна вартість 1 одиниці
становить 300 грн 300 грн х 8900 шт. = 2 670, 0 тис. грн 
респіратор Р(2 (8500 шт.), орієнтовна вартість 1 одиниці
становить 15 грн 15 грн х 8500 шт. = 127, 5 тис. грн 
Придбання засобів захисту забезпечить захистити у 2017
році ( 33,3%,  2018 ( 66,7%, 2019 ( 100%  
працівників  служб цивільного захисту (територіальних
формувань) в кількості 8100 чол., які залучаються до
ліквідації аварій в зоні можливого хімічного
забруднення.

16844,0 

п.1.1.7 Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2012 
№ 1200 
Прилад ДП(5В (ІМД(21)  (96 од.), 
орієнтовна вартість 1 одиниці становить 1500 грн 1500
грн х 96 од. = 144,0 тис. грн прилад ВПХР (130 од.)
орієнтовна вартість 1 одиниці становить 250 грн 
250 грн х 130 од. = 32, 5 тис. грн
прилад ІД(1 (8090 од.) орієнтовна вартість 1 одиниці
становить 30 грн 30 грн х 8090 од. = 242, 7 тис. грн
Забезпеченість приладами в 2017 році ( 33,3%,    2018 (
66,7%, 2019 ( 100% для роботи в зоні можливого
хімічного забруднення.

419,20

Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання
Програми

Обсяг ресурсів (тис. грн) по роках Усього витрат на
виконання
Програми

2017 2018 2019

Обсяг ресурсів, усього, у тому
числі:

65615,56 176953,56 145663,57 388232,70

Бюджет м. Києва 59815,98 168003,98 130703,98 358523,95

Кошти підприємств 5799,58 8949,58 14959,59 29708,75

Введення базового лівобережного загону та
районних аварійно�рятувальних взводів дозво�
лить знизити час реагування на надзвичайні си�
туації до 10�15 хвилин. Тобто, відповідно до сві�
тової практики "золотої години" (перша годи�
на після виникнення НС, протягом якої найбільш
вірогідне знаходження та рятування життя лю�
дини, яка потрапила в ситуацію, що загрожує її
життю та здоров'ю) на першочергові аварійно�
рятувальні роботи по пошуку та вилученню пос�
траждалих залишиться 45�50 хвилин. Крім то�
го, в разі виникнення масштабної надзвичай�
ної ситуації є можливість збільшення сил реагу�
вання за рахунок залучення районних рятуваль�
них підрозділів (додатково до 4 екіпажів із спо�
рядженням). Також важливо вирішити питання,
за сприяння Департаменту комунальної влас�
ності та відповідних районних державних адмі�
ністрацій, щодо розміщення зазначених підроз�
ділів, за можливістю, у геометричному центрі
зони відповідальності для скорочення відстані
під'їзду до місця виникнення надзвичайної си�
туації. 

Враховуючи специфіку аварійно�рятувальної
роботи, працівники оперативних підрозділів
служби під час виконання службових обов'яз�
ків отримують велике фізичне та психологічне
навантаження. Тривалий час впливу негатив�
них  факторів може привести до часткової або
повної втрати професійної придатності до вико�
нання службових обов'язків. Тому запобіжні за�
ходи, а саме: медико�психологічна реабіліта�
ція після важких аварійно�рятувальних робіт,
щорічний медичний огляд, професійне навчан�
ня, забезпечення відповідними умовами праці,

підвищення рівня заробітної плати є конче не�
обхідні як заходи по підвищенню соціального
захисту працівників служби. Виконання цих за�
ходів сприятиме накопиченню кадрового по�
тенціалу служби, зменшенню плинності кадрів,
підвищенню престижності професії  рятуваль�
ника, покращенню соціального захисту сімей
працівників служби, формуванню стабільного
трудового колективу.

Матеріально�технічне оснащення органів уп�
равління та сил цивільного захисту не відпові�
дає сучасним вимогам, зношеність техніки та
оснащення становить понад 80 відсотків.

Велика площа території міста Києва та її щіль�
на забудова, що є зоною відповідальності сил ци�
вільного захисту, потребує відповідної кількос�
ті та матеріально�технічне оснащення аварій�
но�рятувальних підрозділів та інших сил опера�
тивного реагування для швидкого (5�7 хв.) при�
буття на об'єкти, де виникли надзвичайні ситу�
ації техногенного та природного характеру. На�
разі  чисельний склад та оснащення, в першу
чергу комунальних аварійно�рятувальних служб,
задовольняє ці показники на 15�30 відсотків від
необхідної потреби. 

Проблема запобігання виникненню надзви�
чайних ситуацій техногенного та природного
характеру,  захисту населення і територій, у ра�
зі їх виникнення, потребує здійснення першо�
чергових заходів відповідно до розробленої
Програми, з урахуванням пропозицій  район�
них в м. Києві державних адміністрацій та струк�
турних підрозділів  Київської міської державної
адміністрації,  з відповідним фінансуванням з
міського бюджету  та коштів підприємств.

МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Міської цільової програми є забезпе�
чення стабільного функціонування територіаль�
ної підсистеми єдиної державної системи ци�
вільного захисту м. Києва, вирішення комплек�
су завдань щодо попередження виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та при�
родного характеру, забезпечення життя та здо�
ров'я людей, мінімізація матеріальних і фінан�

сових витрат від впливу надзвичайної ситуації
та економічних затрат у період ліквідації над�
звичайної ситуації та її наслідків, підвищення
рівня техногенного захисту об'єктів підвищеної
небезпеки,  об'єктів з масовим перебуванням
людей та населення міста Києва, стабільного
соціально�економічному розвитку міста та пок�
ращення інвестиційного клімату.

ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ

ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Розв'язання проблеми забезпечення техно�
генної  безпеки в м. Києві полягає у комплек�
сному поетапному вирішенні питань підвищен�
ня ефективності управління з боку органів міс�
цевого самоврядування, удосконалення науко�
во�технічної і ресурсної бази. Зменшення ри�
зику виникнення надзвичайних ситуацій та до�
сягнення гарантованого рівня захисту населен�
ня і територій від їх наслідків у рамках виконан�
ня Програми передбачається здійснити за та�
кими основними напрямами:

� розвиток територіальної підсистеми як єди�
ної державної системи цивільного захисту 
м. Києва на основі єдиної державної системи
запобігання і реагування на надзвичайні ситу�
ації техногенного та природного характеру;

� створення та підтримання у постійній готов�
ності територіальної системи централізовано�
го оповіщення, здійснення її модернізації та за�
безпечення функціонування;

� забезпечення оповіщення та інформування
населення про загрозу і виникнення надзвичай�
них ситуацій, у тому числі в доступній для осіб
з вадами зору та слуху формі;

� забезпечення матеріально�технічного пе�
реоснащення органів управління та комуналь�
них служб;

� створення єдиної міської структури реагу�
вання на надзвичайні ситуації шляхом об'єд�
нання існуючих сил та засобів комунальних ава�
рійно�рятувальних служб;

� приведення кількості та штатної чисельнос�
ті підрозділів комунальних аварійно�рятуваль�
них сил у відповідність до розмірів зони відпо�
відальності;

� накопичення регіонального матеріального ре�
зерву для виконання заходів, спрямованих на
запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуа�
цій техногенного та природного характеру;

� технічне переоснащення міського  запасно�

го пункту управління Київської міської держав�
ної адміністрації;

� вжиття заходів щодо проведення ремонту
та утримання  в належному стані захисних спо�
руд цивільного захисту м. Києва;

� забезпечення територіальних формувань
цивільного захисту та населення засобами ра�
діаційного та хімічного захисту;

� будівництво нового пожежного депо, про�
ведення ремонту споруд та приміщень для ава�
рійно�рятувальної служби;

� оновлення спеціальної пожежної техніки та
обладнання у підрозділах пожежної охорони;

� удосконалення системи підготовки фахів�
ців з питань цивільного захисту, навчання на�
селення діям в умовах надзвичайних ситуацій
та в особливий період.

Безпека населення в надзвичайних ситуаці�
ях повинна забезпечуватися:

� зниженням вірогідності виникнення мож�
ливих масштабів природних, техногенних, еко�
логічних і воєнних надзвичайних ситуацій;

� локалізацією, блокуванням, заглушенням,
скороченням часу існування, масштабів і пос�
лабленням дії факторів ураження і джерел над�
звичайних ситуацій;

� зниженням небезпеки ураження населен�
ня в надзвичайних ситуаціях шляхом пред'яв�
лення і реалізації спеціальних вимог до розсе�
лення людей, раціонального розміщення по�
тенційно небезпечних та інших виробництв,
транспортних та інших техногенних небезпеч�
них і життєво важливих об'єктів і комунікацій.

Обсяги фінансування на здійснення заходів
Програми передбачені з урахуванням вимог
частини другої статті 85 Бюджетного кодексу
України.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання Програми, наведено у табл. 1.

Таблиця 1 
Ресурсне забезпечення Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017 � 2019 роки
тис. грн.

Таблиця 2 
Фінансове та економічне обґрунтування окремих заходів Програми
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п.1.1.8 Вартість послуг, що надаються ДСП "Київський ДМСК", при
ліквідації радіаційних аварій (вилучення з незаконного обігу
радіоактивних матеріалів), які найчастіше трапляються у м.
Києві (лист ДСП ""Київський ДМСК" від 25.05.2016 № 24/278 
1. При виїзді на УДППЗ "Укрпошта", м. Київ, вул. Георгія Кірпи,
2: 
( радіаційне обстеження об'єкта, (люд./год.), ціна за один, (грн)
( 200,00; 
( приймання та зберігання  радіоактивних відходів (кг), ціна за
один, (грн)  ( 97,00; 
( перевезення радіоактивних відходів (км), ціна за один, (грн) (
20,69 х 40 = 827,60  
Разом ( 1124,60, ПДВ (20%) ( 224,92 
Всього ( 1349,52 грн 
2. При виїзді на полігон ТПВ № 5 у с. Підгірці Обухівського
району Київської обл.: 
( радіаційне обстеження об'єкта  (люд./год.), ціна за один, (грн)
( 200,00 х3= 600; 
( приймання та зберігання радіоактивних відходів (кг), ціна за
один, (грн)  ( 97,00; 
( перевезення радіоактивних відходів (км), ціна за один, (грн)  (
20,69 х 50 = 1034,50  
Разом ( 1731,50, ПДВ (20%) ( 346,30 
Всього ( 2077,80 грн  
3. При виїзді на контрольний пункт філіалу "Завод "Енергія", 
м. Київ: 
( радіаційне обстеження об'єкта  (люд./год.), ціна за один, (грн)
( 200,00 х3= 600; 
( приймання та зберігання радіоактивних відходів (кг), ціна за
один, (грн)  ( 97,00; 
( перевезення радіоактивних відходів (км), ціна за один, (грн)  (
20,69 х 60 = 1241,40 
Разом ( 1938,40, ПДВ (20%) ( 387,68 
Всього ( 2326,08  грн 
Примітка: Вартість послуг розрахована з розрахунку приймання
та зберігання 1 кг радіоактивних відходів (радіоактивних
матеріалів)  
Вартість послуг, що надаються при хімічній аварії, на прикладі
КАРС "Київська служба порятунку": 
А) Вартість послуги газоаналітичної лабораторії 
1.  Прямі витрати, пов'язані з виконанням постійного та
обов'язкового обслуговування: 
( матеріальне заохочення рятувальників (грн) ( 134, 82; 
( утримання автомобіля спеціалізованого (амортизація, ПММ,
інше) (грн) ( 114,28; 
( обладнання оперативного призначення, (грн) ( 63,66;
( матеріали основного призначення: засоби 
індивідуального захисту (грн) ( 1159,09 
2. Загальновиробничі витрати (грн) ( 1,35  
3. Адміністративні витрати, (грн.) ( 0,67 
Разом ( 1473,87, ПДВ (20%) ( 294,77 
Всього ( 1768,64 грн 
Примітка. Вартість витрат розрахована на 1 виїзд лабораторії.  
Б) Вартість послуги оперативного підрозділу (в кількості 4
людей)  
1. Прямі витрати на виплату гарантійних і компенсаційних
виплат, премій, пов'язаних з виконанням обстеження
приміщень на наявність забруднюючих речовин (грн) ( 490,88 
2. Прямі матеріальні витрати, всього (грн)  (  1214,26 
( утримання автомобіля спеціалізованого (амортизація, ПММ,
інше) (грн) ( 126,87; 
( амортизація аварійно(рятувального обладнання (грн) ( 86,26; 
( витрати на розхідні матеріали (грн) ( 987,23; 
( витрати на медичне забезпечення та страхування (грн) ( 5,34;
витрати на мобільний зв'язок (грн) ( 8,56 
3. Загальновиробничі витрати (грн) ( 1,68 4. Адміністративні
витрати (грн) ( 0,34 
Разом (грн) ( 1707,16; ПДВ (20%) ( 341,43 
Всього ( 2048,59 грн  
Примітка. Вартість витрат розрахована на 1 годину роботи, без
врахування вартості необхідних матеріалів для знезараження
території, що забруднена хімічною речовиною      
Загальна вартість виїзду на радіаційні та хімічні аварії
становитиме:  1349,52 грн +2077,80 грн+2326,08  грн+1768,64
грн + 2048,59 грн = 9570,63грн        
Середня вартість виїзду (без використання матеріальних
засобів для ліквідації аварії) становитиме 9570,63грн : 5 =
1914,13 грн     
Час на ліквідацію радіаційної, хімічної аварії на виїзді
становитиме до  3 годин (200 грн х3)+(600грн х3)+(600грн х 3)
+ (1768,64грн) + (2048,59грн х 3) =11715,0 грн : 5 = 2343,0 грн
( середня вартість виконаної роботи (без використання
матеріальних засобів для ліквідації аварії) 1914,13грн + 2343,0
грн = 4257,1 грн ( вартість виконаної роботи та виїзду     
Сума передбачена для 317 виїздів та ліквідації радіаційних та
хімічних аварій за 3 роки      
Витрати на обслуговування розраховані відповідно до
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати",
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
31.12.99 № 318 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.01.2000  № 27/4248, із змінами, внесеними згідно з наказом
Мінфіну від 14.06.2000 № 131 та від 30.11.2000 № 304

1350,00  
Обрахунок проведено,
виходячи із 317 виїздів на 
3 роки  

п.1.1.9 Частина третя статті 92 Кодексу цивільного захисту України від 2
жовтня 2012 року № 5403(VI, Постанова Кабінет Міністрів
України від 26 червня 2013 р. № 443 "Про затвердження
Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління
та сил цивільного захисту". Забезпечення виконання планів
заходів щодо підготовки органів управління та сил цивільного
захисту (проведення командно(штабних навчань, штабних
тренувань, спеціальних, показових та експериментальних
навчань і тренувань) здійснюється у межах бюджетних
призначень, передбачених у державному і місцевих бюджетах
на рік.  Фінансові витрати під час підготовки та проведення
навчань і тренувань:  
Виділення транспорту і техніки, забезпечення їх паливно(
мастильними матеріалами ( 500,00 тис.грн 
Матеріальне забезпечення заходів під час навчання ( 300,00
Забезпечення засобами зв'язку та гучномовцями ( 50,00
Забезпечення формувань ЦЗ згідно з табелями оснащення (
300,00 
Забезпечення заходів з імітації необхідними матеріалами і
майном ( 50,00

1200,00

п.1.1.10 Наказ МНС України від 09.10.2006 № 653 "Про затвердження
Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони
у мирний час" Утримання 124 сховищ комунальної власності (
1500,0 тис. грн 
Обслуговування санітарно(технічних систем, обладнання,
електротехнічних пристроїв та зв'язку 37 сховищ, які оцінюються
як "готові" до використання за призначенням, та проведення
поточного ремонту їх приміщень ( 7400,0 тис. грн Ремонт
(заміна) санітарно(технічних систем, обладнання,
електротехнічних пристроїв та зв'язку 66 сховищ, які оцінюються
як "обмежено готові" до використання за призначенням (
10980,0 тис. грн 
Проведення технічних обстежень на придатність до
використання 21 сховище, які оцінюються як "не готові" до
використання за призначенням(1680,0тис.грн

21560,00

Напрямок 2. Пожежна безпека

п. 2.1.1 2017:                                                                                
друк 17 біг(бордів х 0,9 тис. грн х 4 сезони (в залежності від
сезону, інформацію з питань безпеки життєдіяльності необхідно
змінювати) ( 61,2 тис. грн
друк 20 сіті(лайтів х 0,2 тис. грн х 4 сезони (в залежності від
сезону, інформацію з питань безпеки життєдіяльності необхідно
змінювати) ( 16 тис. грн
друк 30 видів листівок формату А4 для розповсюдження їх серед
населення під час проведення профілактично(інформаційних
рейдів з питань безпеки життєдіяльності по 3 тис. шт. кожен вид
х 2 тис. грн (за 1 тис. листівок) ( 180 тис. грн
друк 5 видів листівок формату А3 для розповсюдження їх серед
населення під час проведення профілактично(інформаційних
рейдів з питань безпеки життєдіяльності загальною кількістю по 3
тис. шт. кожен вид х 2,2 тис. грн (за 1 тис. листівок) ( 33 тис. грн        
розробка 2(х соціальних аудіороликів з питань безпеки
життєдіяльності населення (розробка сценарного плану, озвучка,
музичне оформлення, монтаж) х 4,9 тис грн. ( 9,8 тис. грн                 
Всього: 300 тис. грн
2018:                                                                                
друк 17 біг(бордів х 0,9 тис. грн х 4 сезони (в залежності від
сезону, інформацію з питань безпеки життєдіяльності необхідно
змінювати) ( 61,2 тис. грн
друк 20 сіті(лайтів х 0,2 тис. грн х 4 сезони (в залежності від
сезону, інформацію з питань безпеки життєдіяльності необхідно
змінювати) ( 16 тис. грн
друк 30 видів листівок формату А4 для розповсюдження їх серед
населення під час проведення профілактично(інформаційних
рейдів з питань безпеки життєдіяльності по 2 тис. шт. кожен вид х
2 тис. грн (за 1 тис. листівок) ( 120 тис. грн
друк 5 видів листівок формату А3 для розповсюдження їх серед
населення під час проведення профілактично(інформаційних
рейдів з питань безпеки життєдіяльності  загальною кількістю по
1 тис. шт. кожен вид х 2,2 тис. грн (за 1 тис. листівок) ( 11 тис. грн
друк 5 видів буклетів формату "Євробуклет" по 1 тис. шт. кожен
вид х 1,5 тис. грн (за 1 тис. буклетів) ( 7,5 тис. грн
розробка 2(х соціальних аудіороликів з питань безпеки
життєдіяльності населення (розробка сценарного плану, озвучка,
музичне оформлення, монтаж) х 4,9 тис грн ( 9,8 тис. грн                   
розробка 2(х соціальних відеороликів з питань безпеки
життєдіяльності (розробка сценарного плану, кадрування
сценарію, монтаж, дикторська та авторська озвучка) х 35 тис.
грн ( 70 тис. грн
трансляція 20(ти секундних відеороликів соціальної реклами з
питань безпеки життєдіяльності на каналах телебачення ( 104,5
тис. грн                                                                                
Всього: 400 тис. грн
2019:                                                                                
друк 17 біг(бордів х 0,9 тис. грн х 4 сезони (в залежності від
сезону, інформацію з питань безпеки життєдіяльності необхідно
змінювати) ( 61,2 тис. грн
друк 20 сіті(лайтів х 0,2 тис. грн х 4 сезони (в залежності від
сезону, інформацію з питань безпеки життєдіяльності необхідно
змінювати) ( 16 тис. грн
друк 30 видів листівок формату А4 для розповсюдження їх
серед населення під час проведення профілактично(
інформаційних рейдів з питань безпеки життєдіяльності по 1 тис.
шт. кожен вид х 2 тис. грн (за 1 тис. листівок) ( 60 тис. грн
друк 5 видів листівок формату А3 для розповсюдження їх серед
населення під час проведення профілактично(інформаційних
рейдів з питань безпеки життєдіяльності  загальною кількістю по
1 тис. шт. кожен вид х 2,2 тис. грн (за 1 тис. листівок) ( 11 тис. грн
друк 5 видів буклетів формату "Євробуклет" по 3 тис. шт. кожен
вид х 1,5 тис. грн (за 1 тис буклетів) ( 22,5 тис. грн
розробка 2(х соціальних аудіороликів з питань безпеки
життєдіяльності населення (розробка сценарного плану,
озвучка, музичне оформлення, монтаж) х 4,9 тис грн (  9,8 тис.
грн                                                                                
друк плакатів соціальної реклами з питань безпеки
життєдіяльності формату А2 для розміщення на об'єктах КП
"Київський метрополітен" по 300 шт. кожен вид х 1,8 тис. грн х 4
сезони (в залежності від сезону, інформацію з питань безпеки
життєдіяльності необхідно змінювати) ( 7,2 тис. грн
друк брошур "Абетка безпеки" формату А5 на 24 сторінках,
загальним тиражем 10 тис. шт. ( 20 тис. грн
друк брошур "Абетка безпеки для дітей" формату А5 на 12
сторінках, загальним тиражем 10 тис. шт. ( 20 тис. грн
створення навчального відеофільму для підростаючого
покоління з питань безпеки життєдіяльності (50 тис.грн
розробка 2(х соціальних відеороликів з питань безпеки
життєдіяльності (розробка сценарного плану, кадрування
сценарію, монтаж, дикторська та авторська озвучка) х 35 тис.
грн ( 70 тис. грн
трансляція 20(ти секундних відеороликів соціальної реклами з
питань безпеки життєдіяльності на каналах телебачення ( 152,3
тис. грн                                                                                
Всього: 500 тис. грн

1200,00

п. 2.1.4 2018: 
1 автомобіль (12000,0 тис. грн  
2019 рік: 
1 автомобіль ( 12000,0 тис. грн

24000,00 

п. 2.1.5 2017:                                                                                
5 автодрабин х 150,0 тис. грн ( 750,0 тис. грн
2 колінчаті підіймачі 30 м х 100,0 тис. грн ( 200,0 тис. грн
15 автоцистерн х 50 тис. грн ( 750,0 тис. грн
Всього: 1700,0 тис. грн
2018:                                                                                
5 автодрабин х 150,0 тис. грн ( 750,0 тис. грн
1 колінчатий підіймач 30 м ( 100,0 тис. грн
1 колінчатий підіймач 50 м (150,0 тис. грн
16 автоцистерн х 50,0 тис. грн ( 800,0 тис. грн
Всього: 1800,0 тис. грн
2019:                                                                                
2 автодрабини х 150,0 тис. грн (300,0 тис. грн
1 колінчатий підіймач 90 м (50,0 тис. грн
1 катер "UMS 1000" (500,0 тис. грн
23 автоцистерни х 50,0 тис. грн (1150,0 тис. грн
Всього: 2000,0 тис. грн

5500,00

п. 2.1.6. 2017 рік:                                                                                
ПММ: 95,2 тис.л х 21,00 грн ( 2000,0 тис. грн
Бой. одяг: 360 компл. х 5555,5 грн (2000,0 тис. грн
Авар.(рят. обладнання: 1 компл.(300,0 тис. грн
Апарати захисту органів дихання:
7 апаратів х 50,0 тис. грн ( 350,0 тис. грн
Костюми хім. захисту:
10 костюмів х 35,0 тис. грн ( 350,0 тис. грн
Всього: 5000,0 тис. грн
2018 рік:                                                                                
ПММ: 95,2 тис.л х 21,00 грн ( 2000,0 тис. грн
Бой. одяг: 360 компл. х 5555,5 грн (2000,0 тис. грн
Авар.(рят. обладнання:
2 компл. х 300,0 тис. грн ( 600,0 тис. грн
Апарати захисту органів дихання:
22 апарати х 50,0 тис. грн ( 1100,0 тис. грн
Костюми хім. захисту:
37 костюмів х 35,0 тис. грн ( 1300,0 тис. грн
Всього: 7000,0 тис. грн
2019 рік:                                                                                
ПММ: 95,2 тис.л х 21,00 грн ( 2000,0 тис. грн
Бой. одяг: 540 компл. х 5555,5 грн (3000,0 тис. грн
Авар.(рят. обладнання:
2 компл. х 300,0 тис. грн ( 600,0 тис. грн
Апарати захисту органів дихання:
22 апарати х 50,0 тис. грн ( 1100,0 тис. грн
Костюми хім. захисту:
37 костюмів х 35,0 тис. грн ( 1300,0 тис. грн                                             

20000,00
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п. 2.1.7 Згідно з Генеральним планом розвитку м. Києва, затвердженим
рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 №370/1804,
розроблений згідно з ДБН 360(92** "Містобудування" 
2018: 
Будівельні роботи ( 30000,0 тис. грн 
2019: 
Будівельні роботи ( 30000,0 тис. грн

60000,00 

Напрямок 3. Розвиток сил цивільного захисту

п. 3.1.1. Згідно з ч.4 ст. 94 Кодексу цивільного захисту України на
утримання правобережного підрозділу КАРС "Київська служба
порятунку", в т.ч. заробітну плату, пально(мастильні та розхідні
матеріали, ремонт та утримання техніки та спорядження
2017 рік                                                                                
Фінансування правобережного підрозділу КАРС "Київська
служба порятунку" здійснюється відповідно до обсягу коштів,
визначених у бюджеті міста Києва на 2016 рік відповідно до
діючої Міської цільової програми технічного переоснащення,
перспективного та соціального розвитку комунальної аварійно(
рятувальної служби "Київська служба порятунку" на 2012(2016
роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26
січня 2012 року № 21/7358 в обсязі 11182,0 тис.грн, одночасно
визнавши цю Міську цільову програму такою, що втратила
чинність з моменту прийняття даної Програми.
2018 рік                                                                                
Витрати на заробітну плату та нарахування ( 10500,00 тис.грн
Пально(мастильні матеріали 19,1 тис.л х 21,00 грн ( 400,0 тис.
грн                                                                                
Ремонт спеціальних автомобілів ( 300,00 тис.грн
Оплата комунальних послуг ( 600,00 тис.грн
Щорічна медична комісія 80 чол.х 625,0 грн ( 50,00 тис.грн
Щорічне страхування працівників 80 чол.х 625 грн ( 50,00
тис.грн                                                                                
Страхування  спеціального автотранспорту 15 од. х 1,3 ( 20,00
тис.грн                                                                                
Ремонт та оновлення спорядження ( 1500,00 тис.грн
Придбання засобів зв'язку та оповіщення
20 р/с типу "Хайтера" х 4500,00 ( 90,00 тис.грн
Придбання спеціальної зимової форми одягу 80 чол. х 5000,0
грн ( 400,00 тис.грн
Придбання газоаналітичних приладів типу РА(915+ ( 540,00
тис.грн                                                                                
Придбання бомбошукача ( 500,00 тис.грн
Придбання причепів для транспортування перекачуючих насосів
2 од. х 25000 грн ( 50,00 тис.грн
Разом в 2018 році 15000,00 тис.грн
2019 рік                                                                                
Витрати на заробітну плату та нарахування 11000,00 тис.грн
Пально(мастильні матеріали 19,1 тис.л х 21,00 грн ( 400,0 тис.
грн                                                                                
Оплата комунальних послуг 650,00 тис.грн
Щорічна медична комісія 80 чол. х 625,0 грн ( 50,00 тис.грн
Щорічне страхування працівників 80 чол. х 625 грн ( 50,00
тис.грн                                                                                
Страхування  спеціального автотранспорту 20 од. х 1500,0  (
30,00 тис.грн
Утримання та обслуговування обладнання та  спорядження (
1000,00 тис.грн
Придбання засобів зв'язку та оповіщення
10 р/с типу "Хайтера" х 4500,00 ( 45,00 тис.грн
Придбання водолазних костюмів сухого типу та дихальних
апаратів 3 компл. х 100 тис.грн ( 300,00 тис.грн
Придбання газоаналітичних приладів типу "Дрегер"
8 од. х 65,00 тис.грн ( 520,00 тис.грн
Придбання міношукача ( 200,00 тис.грн
Придбання малого аварійно(рятувального автомобіля( 3755,0
тис.грн                                                                                
Разом в 2019 році ( 18000,00 тис.грн

44182,00

п. 3.1.2 Згідно з ч.1 ст. 97 Кодексу цивільного захисту України, Табелем
оснащення КАРС "Київська служба порятунку" на матеріально(
технічне забезпечення засобами цивільного захисту
2017 рік                                                                                
Придбання спеціального аварійно(рятувального автомобіля (
3000,0 тис.грн
2018 рік                                                                                 
Придбання спеціального автомобіля для проведення
водолазно(рятувальних робіт з мобільною барокамерою (
7000,00 тис.грн                                                                                
2019 рік                                                                                
Придбання водолазного боту ( 4500,00 тис.грн
Придбання транспорту для пересування по льоду 1260,00
тис.грн                                                                                
Придбання приладів пошуку та рятування постраждалих у
завалах зруйнованих споруд та під водою:
Типу "Геофон" ( 800,00 тис.грн
Типу "Тепловізор" 2 х 90,0 тис.грн ( 180,00 тис.грн
Типу "Квадрокоптер" 1 х 110,00 тис.грн
Типу "Підводна роботизована камера" 150,00 тис.грн
Разом за 2019 рік ( 7000,00 тис.грн

17000,00

п. 3.1.3 Придбання будівельних матеріалів:
2018 рік ( 500,00 тис.грн
2019 рік ( 200,00 тис.грн

700,00

п.3.1.4 Заробітна плата з нарахуваннями на 32 штатних одиниці 
2018 рік ( 2600,00 тис.грн 
2019 рік ( 3000,00 тис.грн

5600,00

п. 3.2.1 2018 рік                                                                                 
Витрати на заробітну плату та нарахування ( 10500,00 тис.грн
Придбання спеціальних автомобілів
2 х  5000,00 тис.грн ( 10000,00 тис.грн
Придбання рятувального обладнання та спорядження ( 2500,00
тис.грн                                                                                
Пально(мастильні матеріали 10,0 тис.л х 21,00 грн ( 210,0 тис.
грн                                                                                
Оплата комунальних послуг ( 300,00 тис.грн
Щорічна медична комісія 80 чол. х 625,0 грн ( 50,00 тис.грн
Щорічне страхування працівників 80 чол. х 625 грн ( 50,00
тис.грн                                                                                
Страхування  спеціального автотранспорту
3 од. х 1,3 ( 4,00  тис.грн
Придбання засобів зв'язку та оповіщення
20 р/с типу "Хайтера" х 4500,00 ( 90,00 тис.грн
Придбання оргтехніки 10 компл. (ПК, принтер)
15,0 тис.грн х10 (150,00 тис. грн
Придбання спеціальної форми одягу (літньої та зимової) 80
чол. х 8000.0 грн ( 640,00 тис. грн
Придбання меблів ( 506,0 тис.грн
Разом в 2018 році ( 25000,00 тис.грн
2019 рік                                                                                
Витрати на заробітну плату та нарахування ( 11000,00 тис.грн
Спеціальний автомобіль малого класу 1 х 800,00 тис.грн
Колінчастий підйомник 1 х 1284,00 тис.грн
Намети пневмокаркасні для розміщення постраждалих
2 компл. х 150,00( 300,00 тис.грн
Пально(мастильні матеріали 10,0 тис.л х 21,00 грн ( 210,0 тис.
грн                                                                                

39000,00

Всього: 8000 тис. грн
Разом по розділу:
ПММ: 285,6 тис.л (6000,( тис. грн
Бой. одяг: 1260 компл. (7000,0 тис. грн
Авар.(рят. обладнання:
5 компл. (1500,0 тис. грн
Апарати захисту органів дихання:
51 апарат ( 2550,0 тис. грн
Костюми хім. захисту:
84 костюми ( 2950,0 тис. грн

п. 3.2.2 2018 рік                                                                                 
Витрати на заробітну плату та нарахування ( 3000,00 тис.грн
Придбання спеціальних автомобілів
1 х  4000,00 тис.грн
Придбання рятувального обладнання та спорядження ( 530,00
тис.грн                                                                                
Пально(мастильні матеріали 2,7 тис.л х 21,00 грн ( 57,0 тис. грн
Щорічна медична комісія 30 чол. х 625,0 грн ( 19,00 тис.грн
Щорічне страхування працівників 30 чол. х 625 грн ( 19,00
тис.грн                                                                                
Страхування  спеціального автотранспорту
1 од. х 1,3  тис.грн
Придбання засобів зв'язку та оповіщення
10 р/с типу "Хайтера" х 4500,00 ( 45,00 тис.грн
Придбання комплектів оргтехніки  (ПК,принтер)
15,0 тис.грн х 2 (30,00 тис.грн
Придбання спеціальної форми одягу (літньої та зимової) 30
чол. х 8000.0 грн ( 240,00 тис.грн
Придбання меблів ( 58,7 тис.грн
Разом в 2018 році ( 8000,00 тис.грн
2019 рік                                                                                 
Витрати на заробітну плату та нарахування ( 3200,00 тис.грн
Придбання рятувального обладнання та спорядження ( 1000,00
тис.грн                                                                                
Оплата комунальних послуг ( 100,00 тис.грн
Пально(мастильні матеріали 2,7 тис.л х 21,00 грн ( 57,0 тис. грн
Щорічна медична комісія 30 чол. х 625,0 грн ( 19,00 тис.грн
Щорічне страхування працівників 30 чол. х 625 грн ( 19,00
тис.грн                                                                                
Страхування  спеціального автотранспорту 1 од. х 1,5  тис.грн
Придбання комплектуючих та розхідних матеріалів для
виконання аварійно(рятувальних робіт ( 603,5 тис.грн
Разом в 2019 році ( 5000,00 тис.грн

13000,00

п. 3.2.3 2018 рік                                                                                 
Витрати на заробітну плату та нарахування ( 3000,00 тис.грн
Придбання спеціальних автомобілів
1 х  4000,00 тис.грн
Придбання рятувального обладнання та спорядження ( 530,00
тис.грн                                                                                
Пально(мастильні матеріали 2,7 тис.л х 21,00 грн ( 57,0 тис. грн
Щорічна медична комісія 30 чол. х 625,0 грн ( 19,00 тис.грн
Щорічне страхування працівників 30 чол. х 625 грн ( 19,00
тис.грн                                                                                
Страхування  спеціального автотранспорту
1 од. х 1,3  тис.грн
Придбання засобів зв'язку та оповіщення
10 р/с типу "Хайтера" х 4500,00 ( 45,00 тис.грн
Придбання комплектів оргтехніки  (ПК,принтер)
15,0 тис.грн х 2 ( 30,00 тис.грн
Придбання спеціальної форми одягу (літньої та зимової) 30
чол. х 8000,0 грн ( 240,00 тис.грн
Придбання меблів ( 58,7 тис.грн
Разом в 2018 році ( 8000,00 тис.грн
2019 рік                                                                                
Витрати на заробітну плату та нарахування ( 3200,00 тис.грн
Придбання рятувального обладнання та спорядження ( 1000,00
тис.грн                                                                               
Оплата комунальних послуг ( 100,00 тис.грн
Пально(мастильні матеріали 2,7 тис.л х 21,00 грн ( 57,0 тис. грн
Щорічна медична комісія 30 чол. х 625,0 грн ( 19,00 тис. грн
Щорічне страхування працівників 30 чол. х 625 грн ( 19,00
тис.грн                                                                                
Страхування  спеціального автотранспорту 1 од. х 1,5  тис.грн.
Придбання комплектуючих та розхідних матеріалів для
виконання аварійно(рятувальних робіт ( 603,5 тис.грн
Разом в 2019 році ( 5000,00 тис.грн

13000,00

п. 3.2.4 2018 рік  
Переоформлення, в разі передачі до складу КАРС "Київська
служба порятунку"  цілісним майновим комплексом аварійно(
рятувальної водолазної служби КП "Плесо", технічних паспортів
на транспортні засоби (човни, катери, автомобілі), перевірка та
повіряння водолазного та рятувального спорядження, сосудів,
що працюють під тиском тощо) за рахунок власних коштів КАРС
"Київська служба порятунку" 

50,00

Оплата комунальних послуг ( 300,00 тис.грн
Щорічна медична комісія 80 чол. х 625,0 грн ( 50,00 тис.грн
Щорічне страхування працівників 80 чол. х 625 грн ( 50,00
тис.грн                                                                                
Страхування спеціального автотранспорту
4 од. х 1500,0  ( 6,00 тис.грн
Разом в 2019 році ( 14000,00 тис.грн

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ 

ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Напрями та пріоритетні завдання Програми
визначені відповідно до Кодексу Цивільного за�
хисту України, Закону України від 07.06.2012 
№ 4909�VI "Про Загальнодержавну цільову прог�
раму захисту населення і територій від надзви�
чайних ситуацій техногенного та природного
характеру на 2013�2017 роки", постанови Ка�
бінету Міністрів України від 30.09.2015 №775
"Про затвердження Порядку створення і вико�
ристання матеріальних резервів для запобіган�
ня і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій",
рішення Київської міської ради від 10.07.2003
№ 616/776 "Про затвердження Концепції без�
пеки міста Києва", рішення Київської міської ра�
ди від 15.12.2011 № 824/7060 "Про затверджен�
ня Стратегії розвитку міста Києва до 2025 ро�
ку", доручення Київської міської державної ад�
міністрації від 22.03.2016 № 23925/188�2015.

Для вирішення завдань передбачається ре�
алізація заходів, спрямованих на:

Запобігання виникненню надзвичайних

ситуацій техногенного та природного ха6

рактеру та захисту населення і територій

міста Києва у разі їх виникнення:

• реалізація проекту "Програмно�технічний
комплекс єдиної системи оперативно�диспет�
черського управління" м. Києва;

• поповнення матеріального резерву для лік�
відації наслідків надзвичайних ситуацій;

• забезпечення непрацюючого населення,
яке проживає в прогнозованій зоні хімічного за�
раження, промисловими засобами захисту ор�

ганів дихання від небезпечних хімічних речо�
вин;

• забезпечення працівників територіальних
формувань та служб цивільного захисту про�
мисловими засобами захисту органів дихання
та приладами радіаційної, хімічної розвідки і до�
зиметричного контролю;

• виконання заходів щодо обстежень, прове�
дення експертизи, забезпечення охорони, пе�
ревезення, тимчасового зберігання радіоак�
тивних  матеріалів, ліквідації наслідків хімічно�
го та радіоактивного забруднення територій;

• удосконалення навчально�матеріальної ба�
зи "Центру сприяння цивільній обороні та реа�
гування на надзвичайні ситуації";

• приведення до належного технічного ста�
ну об'єкта "Міський"; 

• підтримання в належному стані захисних
споруд цивільного захисту комунальної влас�
ності.

Завдання цього напряму Програми спрямо�
вані на запобігання та ліквідацію надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характе�
ру та захист населення і територій міста Києва
у разі їх виникнення.

Забезпечення пожежної безпеки:

• будівництво пожежного депо на 6 виїздів у
Деснянському районі м. Києва;

• організація та проведення районних, зо�
нальних та міських етапів Київського фестива�
лю  дружин юних пожежних, збору�змагання
юних рятувальників "Школа безпеки", навчаль�
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но�тренувальних зборів, польових таборів, зма�
гань, конкурсів, вікторин, семінарів, акцій на
протипожежну тематику;

• придбання сучасних аварійно�рятувальних
автомобілів та пожежної техніки;

• зміцнення матеріально�технічної бази під�
розділів ГУ ДСНС України в м. Києві (придбан�
ня пально�мастильних матеріалів, бойового
одягу та спорядження, аварійно�рятувального
обладнання, апаратів захисту органів дихання
на стисненому повітрі та резервних балонів,
костюмів радіаційно�хімічного захисту).

Виконання заходів Програми сприятиме пок�
ращенню стану пожежної безпеки м. Києва та опе�
ративного реагування на виникнення пожеж.

Технічне переоснащення, перспективний та

соціальний  розвиток комунальної аварійно6ря6

тувальної служби "Київська служба порятунку":

• зміцнення фінансового та матеріально�тех�
нічного забезпечення існуючого (правобереж�
ного) загону КАРС "Київська служба порятунку",
придбання спеціальної техніки та споряджен�

ня для виконання дій за призначенням, приве�
дення штатної чисельності чергових підрозді�
лів у відповідність до розміру зони обслугову�
вання;

• приведення функціональних можливостей
КАРС "Київська служба порятунку" до стану  ви�
конання аварійно�рятувальних та інших невід�
кладних робіт у найкоротші строки та в необ�
хідному обсязі за рахунок створення розгалу�
женої мережі підрозділів у лівобережній части�
ні та  районах міста;

• придбання сучасних аварійно�рятуваль�
них автомобілів, рятувальної техніки та споряд�
ження;

• покращення стану забезпечення безпеки
людей на водних об'єктах міста Києва за раху�
нок об'єднання комунальних водолазно�ряту�
вальних сил та засобів.

Напрями діяльності, завдання та заходи Прог�
рами наведені у додатку А.

Очікувані результативні показники виконання
Програми наведені у таблиці 3.

№
з/п

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
програми

Строк виконання
заходу

Виконавці Джерела фінансу(
вання

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

Очікуваний результат

2017 рік 2018 рік 2019 рік Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Техногенна  безпека

1.1. Запобігання
виникненню
надзвичайних
ситуацій
техногенного та
природного
характеру та захист
населення і
територій міста
Києва у разі їх
виникнення

1.1.1. Реалізація
проекту
"Програмно(
технічний комплекс
єдиної системи
оперативно(
диспетчерського
управління 
м. Києва"

2017(2019 Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища

Бюджет   м. Києва 25800,00 38000,00 13650,00 77450,00 Забезпечення централізованого цілодобового моніторингу та
реагування на тривожні виклики та надзвичайні події в місті
Києві, оперативного реагування та координації дій ліквідації
надзвичайних ситуацій. Прийняття рішень керівництвом щодо
залучення необхідних сил реагування, своєчасне доведення
необхідних розпоряджень

1.1.2. Поповнення
матеріального
резерву для
ліквідації наслідків
надзвичайних
ситуацій в м. Києві

2017 (2019 Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища 

Бюджет   м. Києва 1680,00 1700,00 1800,00 5180,00 Завчасне накопичення та створення матеріального резерву для
ліквідації надзвичайних ситуацій. Можливість оперативного
залучення матеріальних засобів, яких не вистачає, скорочення
часу ліквідації надзвичайних ситуацій. Недопущення розвитку
надзвичайної ситуації, зниження можливих масштабів
розповсюдження та мінімізація можливих людських втрат

1.1.3. Будівництво
водяної
свердловини і
встановлення
системи
відстійників

2017(2018 Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища 

Бюджет   м. Києва 200,00 200,00 Приведення об'єкта "Міський" до вимог керівних документів,
підвищення стійкості функціонування в особливий період та
при виникненні надзвичайних ситуацій, забезпечення
життєдіяльності та роботи оперативної групи

1.1.4. Приведення
до належного
технічного стану
об'єкта "Міський"

2017(2018 Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища 

Бюджет   м. Києва 1800,00 1700,00 1100,00 4600,00

1.1.5. Забезпечення
непрацюючого
населення, яке
проживає в
прогнозованій зоні
хімічного
забруднення,
промисловими
засобами захисту
органів дихання від
небезпечних
хімічних речовин

2017(2019 Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
районні в   місті  Києві
державні адміністрації,
хімічно небезпечні
підприємства, установи та
організації

Бюджет   м. Києва
Кошти хімічно(
небезпечних
об'єктів

2649,58 2649,58 2649,59 7948,75 Захист непрацюючого населення від небезпечних хімічних
речовин при виникненні аварій на хімічно небезпечних
об'єктах.  Зниження небезпеки ураження населення в
надзвичайних ситуаціях, мінімізації людських втрат

№
з/п

Показники Роки

2017 2018 2019 

1 Витрат

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 65615,56 176953,56 145663,57

Бюджет м. Києва 59815,98 168003,98 130703,98

Кошти підприємств 5799,58 8949,58 14959,59

2 Продукту

Кількість міських навчань з питань підготовки до дій за
призначенням  всіх видів аварійних та аварійно(рятувальних служб
всіх форм власності, одиниць

485 536 548

Кількість відремонтованих захисних споруд цивільного захисту,
одиниць

40 44 40

Кількість населення, задіяного в навчанні  правил пожежної та
особистої безпеки, тис. осіб

240 268 234

Кількість створених оперативних підрозділів КАРС "Київська
служба порятунку"

0 1 2

Кількість придбаних аварійно(рятувальних автомобілів для
оперативних підрозділів служби

1 2 2

Відсоток виїздів оперативних підрозділів КАРС "КСП" на
надзвичайні ситуації

100% 100% 100%

3 Ефективності

Кількість населення м.Києва, що отримає інформацію при
виникненні надзвичайної ситуації, відсоток

89% 93% 98%

Забезпеченість непрацюючого населення забезпечених ЗІЗ від
небезпечних хімічних речовин, відсоток

33,4% 66,8% 100%

Забезпеченість територіальних формувань та служб цивільного
захисту, які будуть забезпечені ЗІЗ та приладами радіаційної
розвідки і дозиметричного контролю, військ приладами хімічної
розвідки, відсоток

33,3% 66,7% 100%

Таблиця 3
Очікувані результативні показники виконання Програми

Координацію виконання Програми здійснює
заступник голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов'язків,
який координує дії виконавців Програми та кон�
тролює її виконання, визначає порядок взаєм�
ного інформування (із зазначенням конкретних
строків), звітування тощо.

Виконання Програми здійснюється шляхом
реалізації її завдань і заходів співвиконавцями,
зазначеними у цій Програмі. 

Безпосередній контроль за виконанням зав�
дань і заходів Програми та за цільовим і ефек�
тивним використанням коштів здійснює відпо�
відальний виконавець � Департамент міського
благоустрою та збереження природного сере�
довища виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністра�
ції), який є і головним розпорядником коштів.

Департамент міського благоустрою та збе�
реження природного середовища виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) забезпечує моні�
торинг виконання Програми та підготовку звіт�
ної і аналітичної інформації.

Співвиконавці Програми щоквартально на�
дають Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) інформацію
щодо ходу реалізації її заходів. Відповідальний
виконавець узагальнює отриману інформацію,
визначає наявні проблеми та розробляє про�
позиції щодо їх подолання.

Департамент міського благоустрою та збе�
реження природного середовища виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) щоквартально до
01 числа другого місяця, що настає за звітним

періодом, подає Департаменту економіки та ін�
вестицій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністра�
ції), Департаменту фінансів виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), постійній комісії Київської
міської ради з питань бюджету та соціально�
економічного розвитку та постійній комісії Ки�
ївської міської ради з питань житлово�комуналь�
ного господарства та паливно�енергетичного
комплексу інформацію про стан виконання Прог�
рами.

Звітна інформація надається також для роз�
гляду на розширених колегіях виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

Департамент міського благоустрою та збе�
реження природного середовища виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) щороку здійснює
обґрунтовану оцінку результатів виконання Прог�
рами та, у разі потреби, розробляє пропозиції
щодо доцільності продовження тих чи інших за�
ходів, включення додаткових заходів і завдань,
уточнення показників, обсягів і джерел фінан�
сування, переліку виконавців, строків виконан�
ня Програми та окремих її завдань і заходів то�
що.

Після закінчення встановленого строку вико�
нання Програми відповідальний виконавець
складає заключний звіт про результати її вико�
нання та подає його на розгляд сесії Київської
міської ради разом із пояснювальною запис�
кою про кінцеві результати виконання Програ�
ми не пізніше, ніж у двомісячний строк після за�
кінчення встановленого строку її виконання.

Київський міський голова

В. Кличко

КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Середні витрати, тис. грн за  одну добу 126,6 158,4 88,1

Середні витрати на один аварійний виїзд КАРС "КСП" (3 год., 1
відділення, 5 чол.) тис.грн

3,9 4,2 4,5

4 Якості

Динаміка взаємодії і інформаційного обміну в єдиному
інформаційно(телекомунікаційному середовищі, відсоткок

100% 141% 172%

Динаміка середнього часу оповіщення населення  у плановому
періоді по відношенню до фактичного показника попереднього
періоду, відсоткок 

100% 118% 137%

Динаміка середнього часу готовності до управління та реагування
на НС, відсоткок

100% 115% 123%

Динаміка витрат КАРС "КСП" на один виїзд оперативного підрозділу
на надзвичайну ситуацію

100% 107% 115%

Додаток А

Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 
захисту міста Києва на 2017 ! 2019 роки
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1.1.6. Забезпечення
працівників
територіальних
формувань та
спеціалізованих
служб цивільного
захисту
промисловими
засобами захисту
органів дихання від
небезпечних хімічних
речовин,  від бойових
отруйних речовин,
одягом спеціальним
захисним та
респіраторами

2017(2019 Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
районні в місті Києві
державні адміністрації 

Бюджет   м. Києва 5614,67 5614,67 5614,66 16844,00 Зниження небезпеки ураження  працівників територіальних
формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту  при
ліквідації надзвичайних ситуацій та у випадку використання
отруйних речовин

1.1.7. Забезпечення
працівників
територіальних
формувань та
спеціалізованих
служб цивільного
захисту   приладами
радіаційної, хімчної
розвідки і
дозиметричного
контролю 

2017(2019 Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
районні в місті Києві
державні адміністрації

Бюджет   м. Києва 139,73 139,73 139,74 419,20 Своєчасне виявлення та вимірювання радіоактивних
випромінювань, радіоактивного забруднення різноманітних
предметів, місцевості, продуктів харчування, фуражу, води.
Виявлення наявності отруйних речовин (ОР) у повітрі, на
місцевості, техніці та в інших середовищах

1.1.8. Фінансування
заходів щодо
обстежень,
проведення
експертизи,
забезпечення
охорони,
перевезення,
тимчасового
зберігання, утилізації
та ліквідації наслідків
хімічного та
радіоактивного
забруднення
територій в місті Києві

2017(2019 Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища

Бюджет   м. Києва 400,00 450,00 500,00 1350,00 Своєчасна ліквідація наслідків хімічного та радіаційного
забруднення територій. Мінімізація та недопущення
розповсюдження території зараження, забезпечення
блокування, локалізація  джерел безпеки, пониження
інтенсивності, обмеження розповсюдження і знешкодження дії
ураження, покращення екологічного стану.  Утилізація
небезпечних  речовин  

1.1.9. Підготовка
органів управління та
сил цивільного
захисту (проведення
командно(штабних
навчань, штабних
тренувань,
спеціальних,
показових та
експериментальних
навчань і тренувань)

Відповідно до
річних планів
основних заходів
цивільного
захисту
територіальної
підсистеми
м.Києва 

Районні в місті Києві
державні адміністрації,
Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
ГУ ДСНС України у  м. Києві

Бюджет   м. Києва 300,00 400,00 500,00 1200,00 Забезпечення готовності органів управління та сил цивільного
захисту до виконання завдань цивільного захисту в мирний
час і особливий період 

1.1.10. Підтримання в
належному стані
захисних споруд
цивільного захисту
комунальної
власності

2017(2019 Районні в місті Києві
державні адміністрації,
суб'єкти господарювання
комунальної власності міста

Кошти підпри(
ємств

3100,00 6200,00 12260,00 21560,00 Приведення до належного технічного стану та підтримання в
готовності сховищ для укриття чергового персоналу, які
забезпечують  життєдіяльність міста

Разом по напряму 44333,56 59503,56 40863,57 144700,70

Бюджет   м. Києва 38583,98 50653,98 25953,98 115191,95

Кошти підприємств 5749,58 8849,58 14909,59 29508,75

2. Пожежна безпека

2.1. Забезпечення
реалізації заходів
пожежної безпеки

2.1.1. Розроблення
макетів та випуск
друкованої продукції
(біг(борди, сіті(лайти,
листівки, плакати,
буклети, книги,
пам'ятки тощо), а
також аудіо і
відеопродукції (аудіо
та відеоролики
соціальної реклами)
щодо попередження
пожеж та
надзвичайних
ситуацій  для
проведення навчання
населення правилам
безпеки
життєдіяльності

Постійно Районні в місті Києві
державні адміністрації;
Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
Департамент суспільних
комунікацій, Департамент
житлово(комунальної
інфраструктури,
Департамент освіти і науки,
молоді та спорту,
Департамент охорони
здоров'я, ГУ ДСНС України
у м. Києві, ОСББ

Бюджет   м. Києва 300,00 400,00 500,00 1200,00 Ознайомлення  населення з правилами пожежної та особистої
безпеки, виховання бережливого ставлення до засобів
пожежогасіння

2.1.2. Організація та
проведення
районних, зональних
та міських етапів
Київського
фестивалю дружин
юних пожежних,
Київського збору(
змагання юних
рятувальників "Школа
безпеки", навчально(
тренувальних зборів,
польових таборів,
змагань, конкурсів,
вікторин, семінарів,
акцій з питань
життєдіяльності

Щорічно Департамент освіти і науки,
молоді та спорту,
Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
районні в місті Києві
державні адміністрації,   ГУ
ДСНС України у м. Києві

Бюджет   м. Києва 50,00 50,00 50,00 150,00 Навчання дітей правилам пожежної та особистої безпеки та їх
діям при виникненні надзвичайної ситуації. Визначення
переможців змагань

2.1.3. Придбання
стендів та обладнання
спеціальних
приміщень в
житлово(
комунальних
організаціях та на
підпорядкованих їм
об'єктах на
протипожежну
тематику для
проведення групових
навчань громадян з
питань пожежної
безпеки  

щорічно Департамент житлово (
комунальної
інфраструктури, ГУ ДСНС
України у м. Києві, ОСББ

Кошти підприємств 50,00 50,00 50,00 150,00 Облаштування куточків та стендів, інформування населення
правилам пожежної та особистої безпеки

2.1.4. Придбання
сучасних аварійно (
рятувальних
автомобілів та
пожежної техніки

2018(2019 Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
ГУ ДСНС України у  м. Києві

Бюджет   м. Києва 12000,00 12000,00 24000,00 Підвищення ефективності оперативного реагування на
виникнення надзвичайних ситуацій, скорочення часу ліквідації
надзвичайних ситуацій

2.1.5. Ремонт
аварійно(рятувальної
техніки

2017(2019 Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
ГУ ДСНС України у  м. Києві

Бюджет   м. Києва 1700,00 1800,00 2000,00 5500,00 Підтримання в готовності аварійно(рятувальної техніки до дій
за призначенням
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2.1.6. Зміцнення
матеріально(технічної
бази підрозділів ГУ
ДСНС України в 
м. Києві (пально(
мастильні матеріали,
бойовий одяг та
спорядження,
аварійно(рятувальне
обладнання, апарати
захисту органів
дихання на
стисненому повітрі та
резервні балони,
костюми радіаційно(
хімічного захисту) 

2017(2019 Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища,
ГУ ДСНС України у  м. Києві

Бюджет   м. Києва 5000,00 7000,00 8000,00 20000,00 Забезпечення захисту особового складу підрозділів ГУ ДСНС
України у м. Києві, підвищення рівня безпеки при виконанні
ними бойових завдань, безперебійне реагування на
виникнення надзвичайних ситуацій

2.1.7. Будівництво
пожежного депо в
Деснянському районі
міста Києва

2018(2019 Департамент будівництва та
житлового забезпечення,
Деснянська районна в місті
Києві державна
адміністрація

Бюджет   м. Києва 30000,00 30000,00 60000,00 Зменшення часу реагування на ліквідацію пожеж та мінімізація
можливих наслідків пожеж, в тому числі людських втрат

Разом по напряму 7100,00 51300,00 52600,00 111000,00

Бюджет   м. Києва 7050,00 51250,00 52550,00 110850,00

Кошти підприємств 50,00 50,00 50,00 150,00

3. Розвиток сил  цивільного захисту

3.1. Проведення робіт та
вжиття заходів
щодо запобігання
надзвичайним
ситуаціям, захисту
населення і
територій від  них,
забезпечення
готовності органів
управління, сил і
засобів КАРС
"Київська служба
порятунку" до дій за
призначенням 

3.1.1. Фінансове та
матеріально(технічне
утримання існуючого
(правобережного)
підрозділу КАРС
"Київська служба
порятунку" у постійній
готовності до дій за
призначенням,
зміцнення та розвиток
матеріально(технічної
бази служби

2017(2019 Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища ВО
КМР (КМДА), КАРС КСП

Бюджет міста Києва 11182,00 15000,00 18000,00 44182,00 Цілодобова безперебійна робота управління та оперативних
підрозділів КАРС "Київська служба порятунку" щодо
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, надання
допомоги людям, що потрапили до них

3.1.2. Придбання
спеціальної техніки та
оснащення для
виконання
пошукових, аварійно(
рятувальних,
водолазно(
рятувальних та інших
невідкладних робіт

2017(2019 Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища ВО
КМР (КМДА), КАРС КСП

Бюджет міста Києва 3000,00 7000,00 7000,00 17000,00 Підвищення показника збереження життя та здоров'я людей,
що потрапили до надзвичайної ситуації, за рахунок
прискорення ведення пошуково(рятувальних та аварійних
робіт

3.1.3. Поточний
ремонт та відновлення
дебаркадеру
аварійно(рятувальної
водолазної станції
КАРС "Київська
служба порятунку" у
затоці "Оболонь" (вул.
Прирічна)

2018(2019 Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища ВО
КМР (КМДА), КАРС КСП

Бюджет міста Києва 0,00 500,00 200,00 700,00 Зменшення кількості нещасних випадків та надання
своєчасної допомоги постраждалим на водних об'єктах
затоки "Оболонь" в зоні відповідальності КАРС "Київська
служба порятунку"

3.1.4. Приведення
штатної чисельності
чергових взводів
правобережного
загону та аварійно(
рятувальної
водолазної станції у
відповідність до
розміру  зони
обслуговування

2018(2019 Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища ВО
КМР (КМДА), КАРС КСП

Бюджет міста Києва 0,00 2600,00 3000,00 5600,00 Збільшення обсягу надання допомоги постраждалим під час
виникнення надзвичайних ситуацій, одночасне реагування на
кілька надзвичайних ситуацій, прискорення проведення
пошукових, аварійно(рятувальних та інших невідкладних
робіт

3.2. Приведення
функціональних
можливостей сил
цивільного захисту
до виконання дій за
призначенням

3.2.1. Виділення
приміщення для
розміщення  та
створення і
забезпечення
функціонування
лівобережного
підрозділу КАРС
"Київська служба
порятунку"

2018(2019 Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища ВО
КМР (КМДА), Департамент
комунальної власності ВО
КМР (КМДА), Дніпровська
районна в місті Києві
державна адміністрація,
КАРС КСП

Бюджет міста Києва 0,00 25000,00 14000,00 39000,00 Зменшення часу реагування на надзвичайні ситуації, що
виникають на території лівобережної, центральної та західної
частин міста Києва

3.2.2. Виділення
приміщення для
розміщення  та
створення і
забезпечення
функціонування
районного аварійно(
рятувального взводу
КАРС "Київська
служба порятунку" у
Шевченківському
районі міста Києва

2018(2019 Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища ВО
КМР (КМДА), Департамент
комунальної власності ВО
КМР (КМДА),
Шевченківська районна в 
м. Києві державна
адміністрація, КАРС КСП 

Бюджет міста Києва 0,00 8000,00 5000,00 13000,00 Покращення стану безпеки людей на водних об'єктах міста
Києва через об'єднання сил та можливостей служб 

3.2.3. Виділення
приміщення для
розміщення та
створення і
забезпечення
функціонування
районного аварійно(
рятувального взводу
КАРС "Київська
служба порятунку"  у
Солом'янському
районі міста Києва

2018(2019 Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища ВО
КМР (КМДА), Департамент
комунальної власності ВО
КМР (КМДА), Солом'янська
районна в м. Києві
державна адміністрація,
КАРС КСП

Бюджет міста Києва 0,00 8000,00 5000,00 13000,00 Зменшення часу реагування на надзвичайні ситуації, що
виникають на території лівобережної, центральної та західної
частин міста Києва

3.2.4. Передати до
складу КАРС
"Київська служба
порятунку"
спеціалізовану
аварійно(рятувальну
водолазну службу КП
"Плесо" цілісним
майновим
комплексом

2018 Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища ВО
КМР (КМДА), Департамент
комунальної власності міста
Києва, КП "Плесо", КАРС
КСП

Кошти підприємств 0,00 50,00 0,00 50,00 Покращення стану безпеки людей на водних об'єктах міста
Києва через об'єднання сил та можливостей служб 

Разом по напряму 14182,00 66150,00 52200,00 132532,00

Бюджет   м. Києва 14182,00 66100,00 52200,00 132482,00

Кошти підприємств 0,00 50,00 0,00 50,00

Всього по програмі 65615,56 176953,56 145663,57 388232,70

Бюджет міста Києва 59815,98 168003,98 130703,98 358523,95

Кошти підприємв 5799,58 8949,58 14959,59 29708,75

Київський міський голова В. Кличко
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1. Ініціатор розроблення
Програми 

Служба у справах дітей та сім'ї  виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

2. Дата, номер і назва
документа про розроблення
Програми 

Пункт 2 протоколу доручень №25 від 28 липня 2015 року, напрацьований під
час наради у першого заступника голови Київської міської державної
адміністрації 

3. Розробник Програми Служба у справах дітей та сім'ї  виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

4. Співрозробники Програми Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

5. Замовник (відповідальний
виконавець) Програми 

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

6. Учасники (співвиконавці)
Програми 

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, Міський центр
дитини Служби у справах дітей та сім'ї  виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр
сім'ї "Родинний дім", Центр соціально(психологічної реабілітації дітей №1
Служби у справах дітей та сім'ї  виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

7. Строк виконання Програми 2016(2018 рр.

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 (тис.грн) у тому числі, за роками (тис.грн)

190452,5 2016 2017 2018

59721,4 59693,0 71038,1

9.1. Коштів загального фонду
міста Києва 

165471,0 54095,3 53309,3 58066,4

9.2. Коштів спеціального фонду
міста Києва 

13442,0 2246,2 2428,1 8767,7

9.3. Коштів інших джерел 11539,5 3379,9 3955,6 4204,0

Про внесення змін до міської цільової програми "Діти. Сім'я.
Столиця на 2016!2018 роки"

Рішення Київської міської ради № 546/1550 від 4 лютого 2016 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження
та виконання міських цільових програм у місті Києві"  та враховуючи рішення Київської міської ради від 22
грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток до рішення Київської міської ради 
від11.02.2016 № 90/90(в редакції рішення Київської 

міської ради від  08.12.2016 № 546/1550)

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА "ДІТИ. СІМ'Я. СТОЛИЦЯ на 2016!2018 роки"
І. Загальна частина

ПАСПОРТ
міської цільової програми  "ДІТИ. СІМ'Я. СТОЛИЦЯ на 2016�2018 роки"

1. Внести зміни до міської цільової програми
"Діти. Сім'я. Столиця на 2016�2018 роки",
затвердженої рішенням Київської міської ради
від 11 лютого 2016 року № 90/90, виклавши її в
новій редакції, що додається.

2. Це рішення офіційно оприлюднити в газеті
Київської міської ради "Хрещатик".

3. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та
спорту та постійну комісію Київської міської ради
з питань бюджету та соціально�економічного
розвитку.

Київський міський голова В. Кличко

Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столи�
ця  на 2016�2018 роки" (далі � Програма) розроб�
лена на виконання законодавства в сфері за�
хисту дитинства, соціальної підтримки сім'ї та
спрямована на реалізацію положень Конститу�
ції України, законів України, актів Президента
України,  Кабінету Міністрів України, рішень Ки�
ївської міської ради. 

Основним законодавчим підґрунтям розроб�
лення Програми є  закони України "Про Загаль�
нодержавну програму "Національний план дій що�
до реалізації Конвенції ООН про права дитини"
на період до 2016 року", "Про охорону дитинс�
тва", "Про органи і служби у справах дітей та
спеціальні установи для дітей", "Про забезпечен�

ня організаційно�правових умов соціального
захисту дітей�сиріт та дітей, позбавлених бать�
ківського піклування", "Про соціальні послуги",
Сімейний кодекс України, Указ Президента Ук�
раїни від 16 грудня 2011 року №1163 "Про пи�
тання щодо забезпечення реалізації прав дітей
в Україні", рішення Київської міської ради від 
29 жовтня 2009 року №520/2589 "Про Порядок
розроблення, затвердження та виконання місь�
ких цільових програм у місті Києві". 

Програма спрямована на реалізацію держав�
ної політики в сфері захисту прав дітей та сімей
з дітьми, протидію насильству в сім'ї та торгів�
лі людьми, здійснення соціальної роботи з діть�
ми, сім'ями та молоддю у місті Києві.

II. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

У будь�якому суспільстві турбота про дітей
складає основу державної та регіональної соці�
альної політики. Проблеми, пов'язані з попе�
редженням сирітства, життєзабезпеченням і
розвитком дітей, сімей, які з різних причин пот�
рапляють у складні життєві обставини, настіль�
ки масштабні й різноманітні, що вимагають для
їхнього вирішення скоординованих зусиль дер�
жавних і суспільних інститутів. Все це викликає
необхідність проведення комплексних заходів
на міському рівні. Крім того, існує потреба у вве�

денні нових видів, форм та методів роботи, сис�
темному моніторингу їх результативності. 

Так, на сьогоднішній день на обліку Служби у
справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) перебувають 588 дітей, які опи�
нились у складних життєвих обставинах. Слід
зазначити, що до цієї категорії віднесено нову
соціальну групу – діти, які переміщені із зони
проведення антитерористичної операції та тим�
часово окупованих територій. Щороку на цьо�

Реалізація Програми буде тривати 3 роки

та передбачає: 

• постійний моніторинг стану соціально�пра�
вового захисту дітей, сімей з дітьми, захисту
від насильства в сім'ї, заходів з профілактики
торгівлі людьми, соціальної роботи з дітьми,
сім'ями та молоддю;

• впровадження інноваційних форм і методів
роботи з сім'ями, які перебувають у складних
життєвих обставинах;

• розробку та видання інформаційно�мето�
дичних матеріалів для проведення широкої рек�
ламної кампанії, направленої на формування у
населення активної громадської позиції щодо
предмету програми;

• забезпечення функціонування закладів со�
ціального захисту та допомоги, реалізації за�
ходів по роботі з об'єктами соціальної роботи;

• підвищення кваліфікації, перепідготовку
працівників соціальної сфери;

• проведення рекламної кампанії та роз'яс�
нювальної роботи, направленої на формуван�
ня у населення активної громадянської позиції;

• забезпечення права кожної дитини�сиро�
ти та дитини, позбавленої батьківського піклу�
вання, на сімейне виховання; 

• безпосереднє надання підтримуючих соці�
альних послуг дітям, сім'ям з дітьми;

• підвищення  якості  надання соціальних
послуг та забезпечення їх доступності сім'ям,
які перебувають у складних життєвих обста�
винах;

• підвищення якості роботи по соціалізації та
адаптації дітей�сиріт, дітей, позбавлених бать�
ківського піклування, дітей, залишених без бать�
ківського піклування, дітей з особливими потре�
бами;

• забезпечення можливості проживання, нав�
чання та підготовки до самостійного життя дітей�
сиріт та дітей, позбавлених батьківського пік�
лування, підліткового віку у соціальному гурто�
житку до отримання ними власного житла.

Заходи цієї Програми передбачають фінан�
сування з міського бюджету та залучення до�
даткових джерел фінансування, не забороне�
них законодавством України.

му обліку з'являються більше 200 нових дітей. В
результаті проведеної роботи з батьками для
40% дітей вдається зберегти родину, але кож�
на четверта дитина стає соціальною сиротою.

Сьогодні в Києві на обліку перебувають 2383
дітей�сиріт та дітей, позбавлених батьківсько�
го піклування. З них 239 продовжують перебу�
вати поза сімейним оточенням і потребують за�
безпечення права на виховання в сім'ї (у 2011 ро�
ці було 485 дітей). Неефективність інституцій�
ної опіки над дітьми�сиротами доведена нау�
ково та практично. При значних матеріальних
витратах ця система  наносить непоправну шко�
ду психічному здоров'ю дитини та практично
позбавляє дитину права на сімейне виховання.
Подальший розвиток та підтримка сімейних
форм виховання дасть змогу реалізувати пра�
во кожної дитини�сироти на сімейне виховання.

Щодня в закладах соціального захисту пере�
буває до 100 дітей, які опинилися в складних
життєвих обставинах, або залишилися без бать�
ківського піклування. Подальший розвиток но�
вої форми соціальної роботи – сімейний пат�
ронат дасть змогу надавати соціальні послуги
більш професійно та якісно, а також забезпе�
чить сімейний догляд та виховання дітей, тим�
часово розлучених зі своїми родинами.

Поряд з цим сформувалась тенденція щодо
збільшення чисельності підлітків, які мають ста�
тус дитини – сироти або позбавленої батьків�
ського піклування, та в силу різних причин не
можуть бути охоплені сімейними формами ви�
ховання. Відсутність  у цих дітей власного жит�
ла, гуртожитків при закладах професійно�тех�
нічної освіти, зростання черги щодо забезпе�
чення цієї категорії дітей житлом призвела до
крайньої необхідності створення у столиці соці�
ального гуртожитку.

Пріоритетною також є діяльність, спрямова�
на на  профілактику та мінімізацію сімейного
неблагополуччя шляхом надання  соціальних
послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в
складних життєвих обставинах та потребують
сторонньої допомоги. Спеціалістами центрів

соціальних служб міста Києва здійснюється ком�
плексна соціальна робота із столичними роди�
нами, які одержують практичну підтримку у по�
доланні складних життєвих обставин, –  це ро�
дини, де виховуються діти та молодь  з інвалід�
ністю, родини у кризі, які перебувають у зоні по�
силеної уваги соціальних працівників. Мова йде
про сім'ї, де зловживають алкоголем та нарко�
тиками, це родини опікунів, прийомні сім'ї та
ДБСТ, родини, яких торкнулась проблема ВІЛ\СНІДу;
особи, які мають проблеми із законом та чле�
ни їх сімей. 

На обліку центрів соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді перебували 11 857 сімей, які
опинились у складних життєвих обставинах, в
яких виховується понад 17 341 дитина. Із зазна�
ченої кількості понад 846 сімей (майже 7,14 %)
перебували під соціальним супроводом, понад
11 011 сімей (92,86 %) отримали соціальні пос�
луги за карткою отримувача послуг. Під супро�
водом в 2014 році перебувало 846 сімей.

781 сім'я знята з соціального супроводу, з них
691 сім'я (88 %) – з позитивним результатом у
зв'язку з подоланням або мінімізацією склад�
них життєвих обставин.

Спостерігається збільшення кількості сімей,
які мають зневажливе ставлення та складні сто�
сунки в сім'ї, які обумовлені розлученням та виз�
наченням місця проживання дитини; конфліктом
поколінь; проживанням на одній житловій площі
кількох родин; відсутністю навичок догляду та
виховання дітей, міжособистісного спілкування
тощо. При цьому виникає ряд складностей в со�
ціальному супроводженні таких сімей через не�
можливість фахово виявити причини, що приз�
вели до складних життєвих обставин. Зниження
кількості соціальних супроводів тісно пов'язано
зі зменшенням кількості фахівців соціальної ро�
боти та зміненням ракурсу роботи з сімей в склад�
них життєвих обставинах на родини вимушених
переселенців та сімей, де один з членів сім'ї пе�
ребуває в зоні АТО. Проте ця діяльність збільши�
ла кількість сімей, які були охоплені соціальни�
ми послугами під час відвідування.

ІIІ. Визначення мети Програми

Метою Програми є: 
� забезпечення оптимального функціонуван�

ня цілісної системи захисту прав дітей та сімей
з дітьми, які опинилися в складних життєвих
обставинах, дітей, які залишилися без батьків�
ського піклування, дітей�сиріт та дітей, позбав�
лених батьківського піклування;

� реалізація у місті Києві нової системи сімей�
но�орієнтованого підходу у запобіганні соціаль�
ному сирітству та догляду за дітьми�сиротами
та дітьми, позбавленими батьківського піклу�
вання; 

� створення умов для реалізації права кожної
дитини на виховання в сім'ї;

� підвищення  якості  надання соціальних пос�
луг та забезпечення їх доступності сім'ям, які

перебувають у складних життєвих обставинах;
�  удосконалення комплексної моделі соці�

альної підтримки родин вимушених переселен�
ців;

�  активізація столичної громади (громад�
ських, благодійних, релігійних організацій) що�
до підтримки соціальних програм, проектів, за�
ходів з метою підвищення потенціалу сімей, ді�
тей, молоді;

�  підтримка та розвиток волонтерського ру�
ху в реалізації соціальної та сімейної політики
міста Києва; 

�  розвиток системи патронатного вихован�
ня;

�   впровадження підтримуючих послуг для
вразливих категорій дітей та сімей з дітьми.

ІV. Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання 

проблеми, обсягів та джерел фінансування, 

строків виконання Програми



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
4 ñ³÷íÿ 2017 ð.

¹1 (4914)

10

Ресурсне забезпечення міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016�2018 роки".

№
з/п

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Заходи Програми Строк виконання
заходу

Виконавці Джерела
фінансування 

Орієнтовані обсяги
фінансування
(вартість), тис.грн,
в тому числі за
роками:

Очікуваний результат

Методичне забезпечення діяльності спеціалістів з питань захисту прав та інтересів дітей

Назва показника 2016 2017 2018

1. Підготовка
спеціалістів та
розробка
методичних
матеріалів             

1. Проведення навчання  щодо опанування нових підходів у
роботі з дітьми (застосування  інноваційних методик) для
працівників районних служб у справах дітей та спеціалістів
закладів соціального захисту дітей, та спеціалістів, які
працюють у сфері профілактики правопорушень та
корекції агресивної поведінки підлітків

2016(2018 Служба у справах
дітей та сім'ї
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації)               

Бюджет міста Києва 2016 р. (133,1
2017 р. (194,0                

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Кількість проведених тренінгів, од.
Кількість учасників тренінгів, осіб
3. Показник ефективності:
Середні витрати на проведення
одного тренінгу, грн
4. Показник якості:
Динаміка кількості користувачів,
охоплених тренінгом,%                               

133,1           

11
220             

12100          

100              

194,0       

11
253          

17600      

115

291,0         

11
275            

26500      

125

2. Розроблення та  видання навчально(методичних
посібників щодо профілактики правопорушень у дитячому
середовищі

2016 Служба у справах
дітей та сім'ї
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації)

Бюджет міста Києва 2016 р.( 79,0 1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Кількість розроблених методичних
посібників, шт.
Кількість надрукованих
екземплярів, шт.
3. Показник ефективності:
Середні витрати на підготовку
посібника, грн
4. Показник якості:
Динаміка чисельності працівників,
які отримають знання, %

79,0            

1                   

1000           

80               

100              

0               

0               

0               

0               

0               

0                

0                

0                

0                

0

2. Проведення
просвітниць(
кої роботи з
питань захисту
прав та
інтересів дітей

1. Забезпечення висвітлення в програмах телебачення,
друкованих засобах масової інформації роботи служб у
справах дітей щодо захисту прав та інтересів дітей,
збереження інституту сім'ї та популяризації сімейних
цінностей

2016(2018 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)

( Не потребує
фінансування

( ( ( (

2. Виготовлення соціальної рекламної продукції та
проведення роз'яснювальної роботи з метою формування
у населення активної громадської позиції, направленої на
захист прав та інтересів дітей, сімей з дітьми, підвищення
рівня обізнаності населення щодо сучасних проявів торгівлі
людьми

2016(2018 Служба у справах
дітей та сім'ї
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації)               

Бюджет міста Києва 2016 р. ( 60,1
2017 р. ( 25,0                 

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Кількістьрозробленого продукту,
шт.
Кількість надрукованих
екземплярів, шт.
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одиницю
надрукованого екземпляру, грн
4. Показник якості:
Динаміка охоплених,%

60,1            

4                  

8500          

7,06            

100

25,0         

0               

500          

50            

120

0                

0                

0                

0                

0

Профілактика соціального сирітства та негативних проявів серед дітей

3. Своєчасне
виявлення
бездоглядних
та безпритуль(
них дітей,
соціально(
правовий
захист  дітей,
які опинилися у
складних
життєвих
обставинах 

1. Організація та надання додаткових послуг по роботі з
дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах  з
метою забезпечення своєчасного виявлення бездоглядних
та безпритульних дітей, організація їх соціального
супроводження

2016(2018                       Служба у справах
дітей та сім'ї
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації) 

Бюджет міста Києва 2016 р.( 2089,4
2017 р.( 2000,0
2018 р.( 2100,0             

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн
2. Показник продукту:
Охоплено дітей, осіб
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одну дитину, грн
4. Показник якості:
Динаміка зменшення
безпритульних та бездоглядних
дітей,%

2089,4      

900             

2321            

100

2000,0    

925          

2200        

105

2100,0      

950           

2200         

110             

4. Соціально(
правовий
захист  дітей та
сімей з дітьми,
які опинилися у
складних
життєвих
обставинах

1. Надання додаткових соціальних послуг дітям та сім'ям з
дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах,
установами, створеними за рішенням місцевих органів
влади

2016(2018 Служба у справах
дітей та сім'ї
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації)
Міський центр
дитини
Київський міський
центр сім'ї
"Родинний дім"

Бюджет міста Києва 2016 р. ( 3000,0
2017 р.( 3200,0
2018 р.(3400,0
В тому числі:
Міський центр
дитини
2016 р. ( 1320,0
2017 р. ( 1408,0
2018 р. ( 1496,0
КМЦ "Родинний
дім"
2016 р. ( 1680,0
2017 р.( 1792,0
2018 р.( 1904,0

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено користувачів,осіб
3. Показник
ефективності:
Середні витрати на одного
користувача, грн
4. Показник якості:
Динаміка чисельності користувачів,
які звернулись за допомогою, %

3000,0      

17000         

176,5          

100              

3200,0    

17850      

179,3        

105

3400,0     

18737        

181,5         

110

5. Попередження
негативних
проявів та
профілактика
правопору(
шень у
дитячому
середовищі           

1. Проведення заходів  профілактики агресивної поведінки
підлітків "Зупинись! ( Посміхнись!"

2016(2018 Служба у справах
дітей та сім'ї
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації) 

Бюджет міста Києва 2016 р. ( 507,2
2017 р. ( 550,0
2018 р. (600,0               

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено дітей, ос.
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одну дитину, грн
4. Показник якості:
Динаміка зменшення чисельності
дітей, які вчинили правопорушення, %

507,2          

10000         

50,7            

100              

550,0      

10000      

55             

99

600,0       

10000       

60              

98

2. Організація заходів серед дітей та підлітків "Даруємо
радість дітям"                                                                                             

2016(2018 Служба у справах
дітей та сім'ї
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації)

Бюджет міста
Києва

2016 р. ( 250,0
2017 р. ( 300,0
2018 р. ( 350,0              

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено дітей, ос.
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одну дитину, грн
4. Показник якості:
Динаміка витрат на  дитину, %

250,0         

1525            

160              

100              

300,0      

1525         

190           

118            

350,0        

1525          

220            

137             

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання
Програми

Етапи виконання Програми Усього
витрат на
виконання
Програми
(тис. грн)

2016 рік 2017 рік 2018 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 59721,4 59693,0 71038,1 190452,5

Бюджет загального фонду міста Києва 54095,3 53309,3 58066,4 165471,0

Бюджет спеціального фонду міста Києва 2246,2 2428,1 8767,7 13442,0

Кошти інших джерел 3379,9 3955,6 4204,0 11539,5

Фінансове забезпечення Програми передбачається за рахунок коштів місцевого бюджету.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації  Програми, становить 190452,5
тис.грн.

Обсяги фінансування завдань і заходів Програми уточнюються кожного року, залежно від
фінансової можливості бюджету міста Києва.

V. Напрями діяльності, перелік завдань, заходів Програми та результативні показники
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Реалізація права кожної дитини на виховання в сім'ї   

6 Розвиток
сімейних форм
виховання
дітей(сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування

1. Забезпечення функціонування
патронатних сімей для можливості
влаштування дітей віком  від 0 до 18
років, які залишилися без піклування
батьків, та дітей, які опинилися в
складних життєвих обставинах

2016(2018 Центр соціально(психологічної
реабілітації дітей №1 Служби у
справах дітей виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

Бюджет міста Києва 2016 р.(700,2
2017 р.( 1000,0
2018 р.(1400,0              

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено дітей, ос.
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одну дитину, грн
4. Показник якості:
Динаміка чисельності дітей,
забезпечених тимчасовим сімейним
вихованням, %                                            

700,2          

8                  

87525         

100

1000,0    

10             

100000   

102

1400,0      

14               

100000    

103

2. Соціально(психологічна допомога
сім'ям, які взяли на виховання дітей(сиріт
та дітей, позбавлених батьківського
піклування

2016(2018 Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

Бюджет міста Києва 2016 р. (757,9
2017 р.( 900,0
2018 р.( 950,0               

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено, осіб
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн      

4. Показник якості:
Динаміка витрат на одну особу, %

757,9          

800             

947             

100

900,0      

800          

1
120           

100,2

950,0       

800           

1
180            

100,8        

Додаткове матеріальне забезпечення  

7. Розвиток
системи
додаткового
матеріального
забезпечення       

1. Надання щорічної додаткової
фінансової допомоги дитячим будинкам
сімейного типу для вирішення
матеріально ( побутових проблем 

2016(2018 Районні в місті Києві державні
адміністрації                                                    

Бюджет міста Києва 2016 р. (  800,0
2017 р. (  850,0
2018 р. (  950,0             

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Кількість отримувачів допомоги,
дитячі будинки сімейного типу  
3. Показник ефективності:
Середні витрати на один будинок,
грн
4. Показник якості:
Динаміка витрат на один дитячий
будинок сімейного типу, %

800,0         

23                

34782,6     

100              

850,0         

23                 

36956,5    

102               

950,0       

23              

41304,3   

106            

2. Придбання автотранспорту(в т.ч.
комплектуючих авточастин) для дитячих
будинків сімейного типу

2016(2018 Служба у справах дітей  та сім'ї
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації ) районні в місті Києві
державні адміністрації

Бюджет міста Києва 2016 р. (1159,5
2017 р.( 2550,0
2018 р.( 3400,0            

1.Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2.Показник продукту:
Кількість ДБСТ, які отримають
автомобілі, од.
3.Показник ефективності:
Середні витрати на один
автомобіль, тис.грн
4.Показник якості:
Динаміка забезпечення ДБСТ
автотранспортом, %

1159,5         

3                  

386,5         

100

2550,0    

3               

850,0      

114

3400,0     

4                

850,0       

131             

Заходи державної політики з питань сім'ї  

8. Забезпечення
сприятливих
умов для
всебічного
розвитку сім'ї,
найповнішої
реалізації
сім'єю своїх
функцій,
підвищення
ролі сім'ї як
основи
суспільства

1. Реалізація програми підготовки до
подружнього життя молодих пар, які
готуються до шлюбу

2016 (2018 Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) Київський міський
центр сім'ї "Родинний дім"

Бюджет міста Києва 2016 р. (181,3
2017 р.( 196,0
2018 р.( 206,8               

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено учасників, осіб
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одного
учасника, грн
4. Показник якості:
Динаміка чисельності осіб, які
будуть охоплені послугами, %

181,3           

250             

725,2          

100

196,0       

275           

712,7        

110

206,8       

290           

713,1          

120            

2. Реалізація соціальних програм і заходів
місцевих органів влади у справах сім'ї
(лекційно(тренінгова робота з
попередження насильства в сім'ї, заходи
до Дня родини, "Стоп(насильство", Дня
Святого Миколая та інші)                                   

2016 (2018 Районні в місті Києві державні
адміністрації

Бюджет міста Києва 2016 р. (239,5
2017 р.( 258,9
2018 р.( 273,1

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено, осіб
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн
4. Показник якості:
Динаміка чисельності осіб, які
будуть охоплені послугами, %

239,5         

10215          

23,4            

100

258,9      

10521       

24,6         

103

273,1         

10942       

25,0          

104

3. Організація загальноміських заходів
для сімей з дітьми

2016 (2018 Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

Бюджет міста Києва    2016 р. ( 400,0
2017 р.( 432,4
2018 р.( 456,2               

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено дітей, ос.
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одну дитину, грн
4. Показник якості:
Динаміка витрат на  дитину, %

400,0         

2000          

200,0         

100

432,4      

2000        

216,2        

110            

456,2        

2000         

228,1         

125            

4. Реалізація програми "Вітаю! Я
народився!"

2016(2018 Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

Бюджет міста Києва    2016 р.(5000,0
2017 р. ( 0,0
2018 р.( 0,0                    

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено дітей, ос.
3. Показник
ефективності:
Середні витрати на одну дитину, грн
4. Показник якості:
Динаміка витрат на  дитину, %

5000,0      

14500         

344,8         

100

9. Попереджен(
ня насильства 

1. Реалізація заходів медико(соціальної
реабілітації постраждалих від насильства
в сім'ї

2016 (2018 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)

Бюджет міста Києва 2016 р. (123,3
2017 р.( 133,3
2018 р. (140,6

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено, осіб
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн
4. Показник якості:
Динаміка чисельності осіб, які
будуть охоплені послугами, %

123,3          

40               

3082,5       

100

133,3        

45            

2962,2    

112

140,6        

50              

2812,0      

125            

2. Проведення корекційної роботи з
особами, які вчинили насильство в сім'ї

2016 ( 2018 Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органуКиївської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), Київський міський
центр сім'ї "Родинний дім", районні
центри у справах сім'ї та жінок

Бюджет міста Києва 2016 р. (100,3
2017 р.( 108,4
2018 р. (114,4

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено, осіб
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн
4. Показник якості:
Динаміка чисельності осіб, які
будуть охоплені послугами, %

100,3          

90               

1114,4         

100

108,4       

95             

1141,1       

105

114,4         

100            

1144,0       

110             

10. Заходи з
протидії
торгівлі
людьми

1. Забезпечення діяльності Київської
міської Координаційної ради з питань
запобігання насильству в сім'ї, гендерної
рівності та протидії торгівлі людьми

2016 ( 2018 щоквар(
тально

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)

(((( Не потребує
фінансування

(                                                                         (                  (                (                 

2. Проведення навчальних семінарів для
заступників директорів шкіл з виховної
роботи, психологів, дільничних
інспекторів поліції, спеціалістів, які
задіяні до виконання заходів з
попередження насильства в сім'ї .

2016 ( 2018 Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), Київський міський
центр сім'ї "Родинний дім"

Бюджет міста Києва 2016 р.( 115,0
2017 р. (124,3
2018 р. (131,2

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено учасників, осіб
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одного
учасника, грн
4. Показник якості:
Динаміка зростання кількості
закладів та установ, працівники
яких будуть охоплені послугами, %

115,0           

600             

191,7           

100

124,3       

600          

207,2       

120

131,2          

600           

218,7         

140            
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Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування   та реалізація інших заходів   

11. Забезпечення
надання
комплекс(них
соціальних
послуг сім'ям з
дітьми та
особам, які
перебувають в
складних
життєвих
обставинах та
потребують
сторонньої
допомоги

1. Забезпечення діяльності Київського міського
центру соціально(психологічної допомоги

2016 ( 2018 Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації),
Київський міський центр
соціально (психологічної
допомоги, Київський міський
центр соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Бюджет міста Києва 2016 р.(1655,7
2017 р.(1789,8
2018 р.(1888,3

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено учасників, осіб
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн
4. Показник якості:
Динаміка завантаженості закладу, %

1655,7        

600             

2759,5       

100

1789,8     

600          

2983,0    

104

1888,3      

600           

3147,2       

108

2. Забезпечення діяльності Київського міського
правобережного центру для ВІЛ(інфікованих дітей
та молоді 

2016 ( 2018 Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації),
Київський міський
правобережний центр для ВІЛ(
інфікованих дітей та молоді,
Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва 2016 р. ( 882,3
2017 р. ( 953,8
2018 р.(1006,2

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено, осіб
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн
4. Показник якості:
Динаміка чисельності осіб, які
звернулись за допомогою, %

882,3         

1000           

882,3         

100

953,8      

1100         

867,1       

110

1006,2      

1200          

838,5       

120

3. Забезпечення діяльності комунальної установи
"Київський міський лівобережний  центр для ВІЛ(
інфікованих дітей та молоді"

2016 ( 2018 Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації),
комунальна установа "Київський
міський лівобережний  центр для
ВІЛ(інфікованих дітей та молоді",
Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва 2016 р. ( 842,4
2017 р. ( 910,6
2018 р. ( 960,7

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено, осіб
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн
4. Показник якості:
Динаміка чисельності осіб, які
будуть охоплені заходами, від тих,
що звернулись за допомогою, %

842,4         

2600          

324,0         

100

910,6       

2600        

350,2       

104

960,7        

2600         

369,5        

109

4. Створення соціального гуртожитку для дітей(
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування (30 ліжко(місць)

2017(2018 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)

Бюджет міста Києва 2017 р.(1220,3
2018 р.(1931,9

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Створення соціального гуртожитку
на 30 ліжко(місць
3. Показник ефективності:
Середні витрати на один заклад,
тис. грн
4. Показник якості:
Динаміка чисельності осіб, які
будуть охоплені заходами, від тих,
що звернулись за допомогою, %

1220,3     

1                

1220,3     

(

1931,9       

1                 

1931,9       

(

5. Забезпечення діяльності районних центрів
соціально(психологічної реабілітації дітей та
молоді з функціональни(ми обмеженнями 

2016(2018 Дарницька, Деснянська,
Оболонська, Подільська,
Солом'янська районні в місті Києві
державні адміністрації                           

Бюджет міста Києва 2016 р.(4257,2
2017 р.(4602,0
2018 р.(4855,1

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено, осіб
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн
4. Показник якості:
Динаміка чисельності осіб, які
будуть охоплені заходами від тих,
що звернулись за допомогою, %

4257,2       

2838          

1500,1        

100

4602,0    

2923        

1574,4     

103

4855,1      

3040         

1597,1       

107

6. Відзначення одиноких батьків та матерів, які
самі виховують дітей

2016(2018 Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації),
Київський міський центр сім'ї
"Родинний дім"

Бюджет міста Києва 2016 р. (40,0
2017 р. (40,0
2018 р.( 40,0

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено, осіб
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн
4. Показник якості:
Динаміка чисельності осіб, які
отримають винагороду, %

40,0           

20               

2000,0      

100

40,0        

20             

2000,0    

100

40,0          

20              

2000,0     

100

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

12 Надання
соціальних
послуг дітям,
молоді та
сім'ям, які
опинилися в
складних
життєвих
обставинах та
потребують
сторонньої
допомоги;
соціальне
інспектування
та соціальний
супровід їх;
підбір та
навчання
кандидатів в
опікуни,
прийомні
батьки,
батьки(
вихователі 

1. Забезпечення діяльності Київського міського
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

2016(2018 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)

Бюджет міста Києва 2016 р.(5497,8
2017 р.(5943,1
2018 р.(6270,0              

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Кількість соціальних послуг,
одиниць
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одну послугу,
грн
4. Показник якості:
Динаміка кількості наданих
соціальних послуг, %

5497,8       

35805        

153,5          

100

5943,1    

36879     

161,2        

103

6270,0     

38354      

163,5        

107

2. Збереження районних в місті Києві  центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2016(2018 Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
центри соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді районних в місті
Києві державних адміністрацій,
Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Бюджет міста Києва 2016 р.(20802,7
2017 р.(22487,7
2018 р.(23724,5            

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Кількість соціальних послуг,
одиниць
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одну послугу,
грн
4. Показник якості:
Динаміка кількості наданих
соціальних послуг, %

20802,7     

350000     

59,4           

100

22487,7   

360500   

62,4          

103

23724,5   

374900    

63,3          

107

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                                                                

13 Надання
соціальних
послуг сім'ям з
дітьми, які
опинилися в
складних
життєвих
обставинах, в
тому числі
внутрішньо
переміщеним
особам

1. Реалізація заходів спеціалізованого формування
"Служба соціальної підтримки сім'ї"

2016(2018 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),
центри соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді районних в місті
Києві державних адміністрацій

Інші джерела
Бюджет міста Києва

2016 р.(20,0
2017 р.(21,7
2018 р.(23,0
2016 р.(495,1
2017 р.(535,2
2018 р.(564,6

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено осіб
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника,
грн (з урахуванням позабюджетних
коштів)
4. Показник якості:
Динаміка осіб, які будуть охоплені
послугами, %

515,1           

27000        

19,1             

100

556,9      

24000     

23,2         

109

587,6        

25000      

23,5          

113

2. Реалізація заходів Міської спеціалізованої
служби "Юридична консультація для сімей"

2016(2018 Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Інші джерела
Бюджет міста Києва

2016 р.( 0
2017 р.(70,0
2018 р.(80,0
2016 р.(0
2017 р.( 0
2018 р.( 0

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Надано послуг
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника
грн
4. Показник якості:
Динаміка кількості наданих
соціальних послуг одному
отримувачу,  %

0                  

0                  

0                  

0

70,0         

440          

159,1        

100           

80,0         

480           

166,7         

111              
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3. Реалізація соціокультурних заходів "Теплий дім"
для сімей, які опинились у складних життєвих
обставинах

2016(2018 Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)                      

Інші джерела
Бюджет міста Києва

2016 р.(40,0
2017 р.(43,4
2018 р.(46,0
2016 р.( 0
2017 р.( 43,2
2018 р.( 45,6

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено осіб
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника
4. Показник якості:
Динаміка  сімей, які опинились в
складних життєвих обставинах, що
будуть залучені до
соціокультурологі(чних заходів, %       

40,0           
300             
133,3          
100              

86,6        
330          
262,4      
115            

91,6           
360           
254,4       
125            

4. Реалізація соціальних заходів "Екстрена
підтримка молодих матерів з дітьми та вагітних
жінок" (соціальна квартира)

2016(2018 Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Інші джерела
Бюджет міста Києва 

2016 р.(380,0
2017 р.(412,3
2018 р.(436,6
2016 р.(344,1
2017 р.(372,0
2018 р.(392,4                

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено осіб
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника,
грн (з урахуванням позабюджетних
коштів)
4. Показник якості:
Динаміка осіб, які будуть охоплені
послугами, %                                                

724,1           
100              
7242,0       
100

777,9       
110            
7130,0     
110

829,0       
120            
6908,3     
120

5. Реалізація заходів "Інформаційно(
консультативна лінія "Телефон Довіри"

2016(2018 Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)  

Інші джерела
Бюджет міста Києва

2016 р.( 0
2017 р.(220,0
2018 р.(240,0
2016 р.(0
2017 р.( 0
2018 р.( 0

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено учасників, осіб,
телефонними консультуваннями
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника,
грн
4. Показник якості:
Динаміка кількості звернень та
відповідно наданих
консультативних послуг, % 

0                  
0                  
0                  
0

220,0
2030
108,4
100

240,0
2240
107,1
108

6. Реалізація заходів "Центр соціалізації для дітей,
які знаходяться в конфлікті з законом"

2016(2018 Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
Служба пробації, Служба у
справах дітей та сім'ї виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)  

Інші джерела
Бюджет міста Києва

2016 р.(100,0
2017 р.(108,5
2018 р.(115,0
2016 р.(11,1
2017 р.( 12,0
2018 р.( 12,7

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено осіб
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника
з послугами (грн) з урахуванням
фінансування з інших джерел
4. Показник якості:
Динаміка осіб, які соціалізуються, % 

111,1
148
750,7
100

120,5
160
753,1
112

127,7
180
709,4
123

7. Проведення міських заходів до Дня спільних дій
в інтересах дітей

2016(2018 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),
центри соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді районних в місті
Києві державних адміністрацій

Бюджет міста Києва 2016 р.( 0
2017 р.( 21,6
2018 р.( 22,8

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено учасників, осіб
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн
4. Показник якості:
Динаміка кількості охоплених
заходом осіб, % 

0
0
0
0

21,6
1650
13,0
100 

22,8
1820
12,5
110

14. Заходи щодо
соціально(
профілактичної
роботи, в тому
числі в
контексті
хімічної та
психологічної
залежностей

1. Реалізація заходів спеціалізовано(го
формування "Служба соціально(профілактичної
роботи", в тому числі забезпечення діяльності груп
взаємодопомоги

2016(2018 Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Інші джерела
Бюджет міста Києва

2016 р.(20,0
2017 р.(21,7
2018 р.(23,0
2016 р.(2518,6
2017 р.(11,0
2018 р.(11,5

1.  Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено учасників, осіб
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника,
грн (з урахуванням позабюджетних
коштів)
Показник якості:
Динаміка охоплених учасників, % 

2538,6
8750
290,0
100

32,7
267
122,5
109

34,5
290
119,0
118

2. Реалізація соціальних заходів спеціалізованого
формування соціально(профілактичної роботи
"Соціально(консультативна соціально(
наркологічна приймальня" (денний режим)

2016(2018 Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Інші джерела
Бюджет міста Києва   

2016 р.(25,0
2017 р.(27,2
2018 р.(28,7
2016 р.(44,1
2017 р.(47,7
2018 р.(50,7

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено, осіб
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн (з
урахуванням позабюджетних коштів)
4. Показник якості:
Динаміка кількості охоплених
соціальними послугами осіб,
направлених до КП "Соціотерапія", % 

69,1
280
246,0
100

74,9
190
394,2
105

79,4
210
378,0
117

3. Реалізація заходів спеціалізованого формування
"Центр соціальної реабілітації для підлітків, які
мають психологічні проблеми хімічної залежності"

2016(2018 Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Інші джерела
Бюджет міста Києва

2016 р.(160,0
2017 р.(173,6
2018 р.(183,8
2016 р.( 0,0
2017 р.( 0,0
2018 р.( 0,0                    

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено, осіб
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн
4. Показник якості:
Динаміка залучених осіб до
комплексної соціальної реабілітації,
%                                                                       

160,0
150
1066,7
100

173,0
165
1048,5
120

183,8
180
1021,3
140

4. Реалізація заходів по роботі з особами, що
мають проблему ВІЛ/СНІДу, мобільними
консультатив(ними центрами вуличної роботи з
підлітками та молоддю, які практикують ризикову
поведінку

2016(2018 Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Інші джерела
Бюджет міста Києва

2016 р.(100,0
2017 р.(108,5
2018 р.(115,0
2016 р.( 0
2017 р.(21,6
2018 р.(22,8

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2.  Показник продукту:
Охоплено, осіб
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн
(з урахуванням позабюджетних
коштів)
Показник якості:
Динаміка охоплених  осіб
соціальними послугами, % 

100,0
700
142,6
100

130,1
800
162,6
115

137,8
900
153,1
133

5. Реалізація заходів соціального супроводу сімей з
дітьми, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу та які
перебувають в кризовому стані

2016(2018 Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Інші джерела
Бюджет міста Києва

2016 р.(180,0
2017 р.(195,3
2018 р.(206,8
2016 р.(0
2017 р.( 0
2018 р.( 0

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Надано послуг,  в середньому 1
особа отримує 10 послуг
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника,
послугу, грн
4. Показник якості:
Динаміка наданих соціальних
послуг сім'ям з дітьми, %                          

180,0
1500
120,0
100

195,3
1650
118,4
108

206,8
1820
113,6
113

6. Надання соціальної підтримки дітям(сиротам
або позбавленим батьківського піклування з числа
випускників інтернатних закладів, в тому числі
внутрішньо переміщеним особам

2016(2018 Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
центри соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді районних в місті
Києві державних адміністрацій,
Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Інші джерела
Бюджет міста Києва

2016 р.(25,0
2017 р.(27,2
2018 р.(28,7
2016 р.( 0
2017 р.(91,8
2018 р.(96,8

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Надано послуг. (в середньому 7
послуг на 1 отримувача)
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одну послугу,
грн (з урахуванням позабюджетних
коштів)
4. Показник якості:
Динаміка осіб, які успішно пройдуть
адаптаційний модуль, % 

25,0
1260
19,8
100

119,0
1354
87,9
107

125,5
1524
82,3
121
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7. Реалізація заходів соціальної підтримки
неповнолітніх, які перебувають в СІЗО, відбувають
покарання або повертаються з місць позбавлення
волі

2016(2018 Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
центри соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді районних в місті
Києві державних адміністрацій,
Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Інші джерела
Бюджет міста Києва

2016 р.(105,0
2017 р.(114,0
2018 р.(120,6
2016 р.( 50,7
2017 р.( 54,8
2018 р.( 57,8

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено осіб, надано послуг в
середньому 25 дітям, які перебувають у
Київському СІЗО (стала група),
отримують 96 соціальних послуг (1
дитина) = 2400 індивідуальних та
групових послуг
50 осіб соціальний супровід ( в
середньому 7 послуг на особу) = 350
послуг
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одну послугу, грн
4.Показник якості:
Динаміка осіб, які будуть охоплені
послугами   соціальної підтримки дітей,
які перебувають у Київському СІЗО, та
охоплених соціальними послугами
звільнених з місць позбавлення волі, % 

155,7           
1500
103,8
100

168,8       
4118
41,0
105

178,4        
4390
51,1
112

8. Забезпечення реалізації заходів "Соціальне
літо", в тому числі модульних курсів соціальної
просвіти для дітей, сімей з дітьми в умовах
літнього наметового табору

2016(2018 Центри соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді районних в
місті Києві державних
адміністрацій,  Київський міський
центр соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації), Служба у справах
дітей та сім'ї виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Інші джерела
Бюджет міста Києва

2016 р.(188,7
2017 р.(204,7
2018 р.(216,8
2016 р.(37,8
2017 р.(40,9
2018 р.(43,1

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Кількість охоплених осіб
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника
програми, грн
4. Показник якості:
Динаміка охоплених роботою
(соціальним супроводом) сімей,
діти яких стали учасниками
програми і як результат виявили
бажання продовжувати роботу зі
спеціалістами мережі в рамках
отримання соціальних послуг, %           

226,5
1000
226,5
100

245,6
1900
129,3
105

259,9
2000
130,0
111              

9. Реалізація заходів "Мобільні інформаційно(
консультативні пункти соціальної роботи"

2016(2018 Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Інші джерела
Бюджет міста Києва

2016 р.(190,0
2017 р.(206,2
2018 р.(218,3
2016 р.(18,2
2017 р.(19,7
2018 р.(20,8

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено осіб, надано послуг (1 захід
в середньому охоплює 15 учасників (
720 заходів групової соціальної
роботи
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн.
4. Показник якості:
Динаміка зменшення кількості сімей,
які перебувають у складних життєвих
обставинах, від загальної кількості,
що перебувають на обліку, %                     

208,2         
1720
121,0
100

225,9      
1750
129,1
102

239,1        
1770
135,1
103

10. Реалізація заходів "Соціальне інформування" 2016(2018 Центри соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді районних у
місті Києві державних
адміністрацій,
Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Інші джерела
Бюджет міста Києва

2016 р.(10,0
2017 р.(10,9
2018 р.(11,5
2016 р.(0
2017 р.( 48,6
2018 р.( 51,3

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено осіб, надано послуг
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одну послугу, грн
4. Показник якості:
Динаміка зменшення кількості сімей,
які перебувають у складних життєвих
обставинах, від загальної кількості,
що перебувають на обліку, %

10,0
2500
4,0
100

59,5
2800
21,2
110

62,8
3000
20,9
120

11.Виготовлен(ня соціально(інформаційної
продукції щодо соціальних послуг мережі центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2016(2018 Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
центри соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді районних у місті
Києві державних адміністрацій,
Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)  

Інші джерела
Бюджет міста Києва

2016 р.(30,0
2017 р.( 32,6
2018 р.( 34,5
2016 р.(100,0
2017 р.(108,1
2018 р.(114,0

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Розповсюджено матеріалів,
примірників
3. Показник ефективності:
Середні витрати на
вартість примірника
4. Показник якості:
Динаміка осіб, які будуть охоплені
(за кількістю розповсюджених
матеріалів), % 

130,0
22300
5,8
100

140,7
3000
46,9
107

148,5
3000
49,5
115

15 Підтримка
сімей з дітьми з
функціональни(
ми
обмеженнями

1. Реалізація соціальних заходів спеціалізовано(го
формування з соціально(психологічної реабілітації
дітей та сімей з функціональни(ми обмеженнями

2016(2018 Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) 

Інші джерела
Бюджет міста Києва

2016 р.(480,0
2017 р.(520,8
2018 р.(551,5
2016 р.( 38,1
2017 р.( 41,2
2018 р.( 43,5

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено осіб
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника,
грн
4.Показник якості:
Динаміка сімей/осіб, які будуть
охоплені послугами, % 

518,1
2200
235,5
100

562,0
2320
242,2
105

595,0
2452
242,7
111

2. Реалізація соціальних заходів "Денна
відпочинкова програма для дітей з
функціональни(ми обмеженнями та дітей з сімей,
які опинились у складних життєвих обставинах"

2016(2018 Центри соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді районних у
місті Києві державних
адміністрацій,
Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Інші джерела
Бюджет міста Києва

2016 р.(300,0
2017 р.(325,5
2018 р.(344,7
2016 р.(0,0
2017 р.( 0,0
2018 р.( 0,0

1. Показник затрат
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено осіб, в середньому 15 осіб
в 1 заході
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника,
грн
4. Показник якості:
Динаміка кількості наданих
соціальних послуг, % 

300,0
3250
92,3
100

325,5
3350
97,2
103

344,7
3450
99,9
106 

3. Проведення модульного курсу "Літня школа" для
батьків з дітьми з функціональними обмеженнями
(маломобільними)

2016(2018 Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Інші джерела
Бюджет міста Києва

2016 р.(57,5
2017 р.(62,4
2018 р.(66,1
2016 р.( 2,8
2017 р.( 3,0
2018 р.( 3,2

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено осіб
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника,
грн
4. Показник якості:
Динаміка охоплених сімей з дітьми
модульним курсом, %

60,3
60
1005,0
100

65,4
320
204,4
107

69,3
350
198,0
117

4. Проведення районних та міського фестивалю
"Повіримо у себе"

2016(2018 Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації),
центри соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді районних у місті
Києві державних адміністрацій 

Інші джерела
Бюджет міста Києва   

2016 р.(150,0
2017 р.(162,8
2018 р.(172,4
2016 р.(100,0
2017 р.(108,1
2018 р.(114,0

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено осіб
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника,
грн
4. Показник якості:
Динаміка залучення учасників, % 

250,0
1350
185,2
100

270,9
1450
186,8
107           

286,4
1550
184,8
115

5. Проведення заходів щодо спортивно(
фізкультурного розвитку сімей з дітьми з
функціональни(ми обмеженнями, зокрема
соціально(спортивної акції "Старти надій"

2016(2018 Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) 

Інші джерела
Бюджет міста Києва

2016 р.(60,0
2017 р.(65,0
2018 р.(68,9
2016 р.(0
2017 р.( 0
2018 р.( 0

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено осіб (в середньому 50
учасників 1 заходу)
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника,
грн
4. Показник якості:
Динаміка залучення  сімей з дітьми з
функціональними обмеженнями, які
стануть  активними учасниками
соціально(спортивної акції, % 

60,0
300
200,0
100

65,0
330
197,0
110

68,9
365
188,9
120
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6. Проведення заходів до новорічних свят
для дітей із сімей пільгових категорій,
парад помічників Святого Миколая та
Дідів Морозів(волонтерів

2016(2018 Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) 

Бюджет міста Києва 2016 р.( 46,4
2017 р.(50,2
2018 р.(52,9

Соціальна підтримка дітей і сімей
пільгових категорій
1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено осіб
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника, грн
4. Показник якості:
Динаміка охоплених сімей пільгових
категорій, % 

46,4
1500
30,9
100

50,2
1550
32,4
105

52,9
1600
33,1
115

16. Проведення
підготовки
опікунів,
усиновителів,
прийомних
батьків,
підвищення
потенціалу сімей;
проведення
інформаційно(
просвітницької
роботи,
спрямованої на
популяризацію
здорового способу
життя, запобігання
тютюнопалінню,
вживанню
алкоголю та
наркотиків,
дотримання
безпечної
поведінки,
толерантного
ставлення до
оточуючих

1. Реалізація заходів спеціалізовано(го
формування "Інформаційно(тренінговий
центр соціальної роботи в територіальній
громаді міста Києва"

2016(2018 Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)  

Інші джерела
Бюджет міста Києва

2016 р.(100,0
2017 р.(108,5
2018 р.(115,0
2016 р.(821,9
2017 р.(888,5
2018 р.(937,3

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Кількість охоплених осіб
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн
4. Показник якості:
Динаміка учасників програми, які виявили
бажання продовжувати роботу зі
спеціалістами мережі в рамках отримання
та надання соціальних послуг, % 

921,9
5300
173,9
100

997,0
600
1661,7
109

1052,3
650
1618,9
118

2. Реалізація заходів спеціалізовано(го
формування "Центр залучення дитячих
громадських організацій до соціальної
роботи в територіальній громаді міста
Києва"

2016(2018 Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) 

Бюджет міста Києва 2016 р.( 0
2017 р.(100,0
2018 р.(105,5

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Кількість охоплених  осіб
Проведено соціокультурних масових
заходів
Залучено волонтерів
3. Показник ефективності:
Середні витрати на на одного учасника
програми ( до грн
4. Показник якості:
Динаміка учасників програми, які виявили
бажання продовжувати роботу зі
спеціалістами мережі в рамках отримання
та надання соціальних послуг, %

0
0
0
0
0
0

100,0
3500
45
100
28,6
100

105,5
4000
50
100
26,4
115 

3. Реалізація заходів щодо підтримки та
розвитку волонтерського руху, в тому
числі програми "Школа координаторів
волонтерського руху"

2016(2018 Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Центри
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді районних у місті Києві
державних адміністрацій

Бюджет міста Києва 2016 р.(0
2017 р.(130,0
2018 р.(137,2

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
( Кількість охоплених осіб
( Проведено соціокультурних масових
заходів
( Залучено волонтерів, підписані угоди на
волонтерську діяльність
3.Показник ефективності:
( Середні витрати на одного учасника
програми ( до грн
4. Показник якості:
Динаміка учасників програми, які виявили
бажання продовжувати роботу зі
спеціалістами мережі в рамках отримання
та надання соціальних послуг, %

0
0
0
0
0
0

130,0
2900
45
145
44,8
115

137,2
3100
55
150
44,3
135

4. Проведення соціокультурного заходу
"Юнь Києва запрошує" для сімей міста
Києва

2016(2018 Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Центри
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді районних у місті Києві
державних адміністрацій

Інші джерела
Бюджет міста Києва

2016 р.(30,0
2017 р.( 32,6
2018 р.( 34,5
2016 р.( 67,5
2017 р.(73,0
2018 р.(77,0

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Кількість охоплених осіб
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн
4. Показник якості:
Динаміка кількості охоплених осіб
соціально ( культурологічним заходом, % 

97,5
3500
25,0
100              

105,6
3200
33,0
107           

111,5
3400
32,8
113             

5. Проведення заходів соціального
інформування та національно(
патріотичного виховання для дітей(
клієнтів, волонтерів, лідерів громадських
організацій соціального спрямування під
час збору(походу "Козацькими шляхами"

2016(2018 Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Інші джерела
Бюджет міста Києва

2016 р.(138,7
2017 р.(150,0
2018 р.(160,0
2016 р.(107,4
2017 р.(116,1
2018 р.(122,5

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Кількість охоплених  осіб
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника
програми ( до грн
4. Показник якості:
Динаміка залучення  дітей(клієнтів
мережі, волонтерів, лідерів громадських
організацій, %                                                          

246,1
1000
246,1
100

266,1
2700
98,6
108

282,5
2900
97,4
116 

6. Реалізація соціально(культурологіч(
них районних та міських заходів щодо
відзначення державних свят та пам`ятних
дат українського народу для сімей, які
потрапили в зону уваги соціальних служб

2016(2018 Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
центри соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді, районних в місті
Києві державних адміністрацій,
Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) 

Інші джерела
Бюджет міста Києва

2016 р.(250,0
2017 р.(271,3
2018 р.(287,3
2016 р.(345,3
2017 р.(373,3
2018 р.(393,8

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено  осіб (5000 осіб в середньому
1500 осіб (3 культурологічних заходи =
4500 та 300 в заходах районного рівня
приблизно 3600 учасників = 8100)
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника,  грн
4. Показник якості:
Динаміка сімей/осіб, які будуть охоплені
послугами, % 

595,3         
8100
73,5
100 

644,6      
8400
76,7
104

567,1         
8800
77,4
109

7. Реалізація заходів щодо популяризації
сімейних цінностей, толерантного
ставлення до членів сім'ї, які стали
учасниками психотравмую(чих подій,
формування здорового способу життя та
безпечної поведінки у сімей, які
практикують ризиковану поведінку
("Рибальство")

2016(2018 Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Інші джерела
Бюджет міста Києва

2016 р.(70,0
2017 р.(75,0
2018 р.(80,0
2016 р.( 18,0
2017 р.(19,5
2018 р.(20,5

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено осіб
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн
4. Показник якості:
Динаміка осіб, які будуть охоплені
послугами, % 

88,0
250
352,0
100

94,5
2200
43,0
110            

100,5
2400
41,9
120            

8. Проведення соціальних досліджень,
моніторингу соціальних послуг,
наукового супроводу соціальної роботи

2016(2018 Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
Служба у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) 

Інші джерела
Бюджет міста Києва

2016 р.(170,0
2017 р.(184,5
2018 р.(195,3
2016 р.( 54,4
2017 р.(58,8
2018 р.(62,0

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Охоплено  респондентів
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одного респондента,
грн
4.Показник якості:
Динаміка результатів дослідження, що
дозволять прийняти управлінські рішення
щодо реалізації соціальних заходів, що
вплине на соціальний розвиток  громади,
відсоток вивчених індикаторів соціальної
роботи від потреби, %                                          

224,4
1800
124,6
100

243,3
2700
90,1
108

257,3
2900
88,7
116
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Проведення капітального ремонту та придбання предметів довгострокового користування 

17 Розвиток
системи
додаткового
матеріального
забезпечення

1. Капітальний ремонт приміщень центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
районних в місті Києві державних адміністрацій

2016(2018 Центри соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді районних в
місті Києві державних
адміністрацій

Бюджет міста Києва
(спеціальний
фонд)

2016 р.(936,6
2017 р.(1011,5
2018 р.(1062,1               

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Кількість об'єктів, од.
3. Показник ефективності:
Середні витрати на один об'єкт, грн

936,6
4
234150

1011,5
4
252875

1062,1
4
265525

2. Створення сприятливих умов для діяльності
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2016(2018 Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
районні в місті Києві державні
адміністрації

Бюджет міста Києва
(спеціальний
фонд)

2016 р.(417,4
2017 р.(451,2
2018 р. (476,0

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Кількість придбаного обладнання, од.
3. Показник ефективності:
Середні витрати на один предмет, грн

417,4
11
37945,5     

451,2
11
41018,2   

476,0
11
43272,7

3. Капітальний ремонт приміщень  районних
центрів соціально(психологічної реабілітації дітей
та молоді з функціональними обмеженнями

2016(2018 Районні в місті Києві державні
адміністрації

Бюджет міста Києва
(спеціальний
фонд)

2016 р.(76,2
2017 р.(82,3
2018 р.(86,4                  

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Кількість об'єктів, од.
3. Показник ефективності:
Середні витрати на один об'єкт, грн     

76,2
1
76200,0     

82,3
1
82300,0

86,4
1
86400,0

4. Створення сприятливих умов для діяльності
районних центрів соціально(психологічної
реабілітації дітей та молоді з функціональними
обмеженнями

2016(2018 Районні в місті Києві державні
адміністрації

Бюджет міста Києва
(спеціальний
фонд)

2016 р.(16,0
2017 р. (17,3
2018 р.(18,1

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Кількість придбаного обладнання, од.
3. Показник ефективності:
Середні витрати на один предмет, грн

16,0
4
4000,0

17,3
4
4325,0    

18,1
4
4525,0     

5.Ремонт та облаштування соціального гуртожитку
для дітей(сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування

2018 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)

Бюджет міста Києва
(спеціальний
фонд)

2018 р.(6206,0 1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн
2. Показник продукту:
Кількість придбаного обладнання, од.
Кількість об'єктів, од.
3. Показник ефективності:
Середні витрати на один предмет, грн

(
(
(
(

(
(
(
(

6206,0
13
1
6206,0

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання заходів Програми покладається на заступника голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.
Звіт про стан виконання Програми надається відповідальним виконавцем постійній комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту та постійній комісії Київської міської

ради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку, Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом.

Київський міський голова В. Кличко

Про затвердження Міської цільової програми протидії  
епідемії ВІЛ!інфекції на 2017!2021 роки

Рішення Київської міської ради № 538/1542 від 8 грудня 2016 року
Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Основ законодавства

України про охорону здоров'я, рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 "Про
Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Міську цільову програму протидії
епідемії ВІЛ�інфекції на 2017�2021 роки згідно
з додатком.

2. Встановити, що Департамент охорони
здоров'я виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
є відповідальним за виконання Міської цільової
програми протидії епідемії ВІЛ�інфекції на 2017�
2021 роки.

3. Встановити, що обсяг фінансування для
здійснення заходів з реалізації Міської цільової
програми протидії епідемії ВІЛ�інфекції на 2017�
2021 роки визначається в межах бюджетних

призначень, встановлених показниками бюджету
міста Києва на відповідний рік.

4. Це рішення Київської міської ради офіційно
оприлюднити в газеті Київської міської ради
"Хрещатик".

5. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань охорони здоров'я та соціального
захисту та постійну комісію Київської міської
ради з питань бюджету та соціально�економічного
розвитку.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток до рішення Київської міської ради
від 08.12.2016 № 538/1542

Міська цільова програма протидії епідемії 
ВІЛ!інфекції на 2017!2021 роки

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Ініціатор розроблення
Програми

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

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

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 26 липня 2016 року № 584 "Про затвердження Плану
окремих заходів подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в місті Києві на II півріччя 2016 року"
Протокол № 2 за результатами засідання Київської міської координаційної ради з
питань протидії туберкульозу та ВІЛ(інфекції/СНІДу від 23 вересня 2016 року

3. Розробник Програми Департамент  охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

4. Співрозробники
Програми

5. Замовник
(відповідальний
виконавець)
Програми

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), 

6. Учасники
(співвиконавці
Програми)

Районні в місті Києві державні адміністрації; управління охорони здоров'я районних
в місті Києві державних адміністрацій, Київський міський центр соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), неурядові організації (за згодою)

7. Строк виконання
Програми

2017 ( 2021 роки

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

Бюджет міста Києва, Державний бюджет 

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

Всього, тис.
грн.

у тому числі за роками, тис. грн.

1460264,65 2017 2018 2019 2020 2021

264289,62 407489,55 249522,62 48703,36 53238,8

9.1 коштів державного
бюджету 

273632,70 87920,16 185712,54

9.2 коштів бюджету 
м. Києва

238734,75 41753,66 48373,21 46665,72 48703,36 53238,8

9.3. коштів інших джерел 947897,20 134615,8 173403,8 202856,9 215427.6 221593.1

2. ВИЗНАЧЕННЯ  ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ  СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Заходи з протидії СНІДу, що були реалізова�
ні за останні 15 років в Україні та у м. Києві зок�
рема, принесли вагомі результати. Проте, між
досягнутими на сьогоднішній день успіхами і
метою викорінення епідемії СНІДу і раніше іс�
нує надмірно великий розрив. Досі поза ува�
гою залишається значна кількість людей з со�
ціальними проблемами. Наявні ресурси з різ�
них джерел не використовуються з максималь�
ною віддачею, і нерідко їх не вистачає. Стигма
і дискримінація окремих категорій людей, на�
самперед з груп підвищеного ризику щодо ін�
фікування ВІЛ або людей, які живуть з ВІЛ/СНІД
продовжують залишатися одним з основних
бар'єрів. 

Збереження сьогоднішніх темпів діяльності
у сфері ВІЛ/СНІДу недостатньо для викорінен�
ня епідемії, яка постійно змінюється. Кількість
людей, які інфікуються ВІЛ, постійно збільшу�
ється, що призводить до ще більшого зростан�
ня загальної чисельності людей, які живуть з
ВІЛ та потребують допомоги. Поширення ВІЛ та
супутніх медико�соціальних проблем призведе
до суттєвого збільшення витрат у майбутньо�
му. 

З 2014 року країни світу при координації
Об'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС)
почали перехід на нову стратегію подолання
епідемії ВІЛ�інфекції � Фаст Трек (Fast�Track). 

Стратегія стала відповіддю на результати на�
укових досліджень в області ВІЛ, які довели 96
відсотковий результат у припиненні передачі
вірусу за умови отримання лікування. Перед
країнами були поставлені цілі забезпечити виз�
начення ВІЛ + статусу у 90% людей, що живуть
з ВІЛ, забезпечити 90% людей, які знають свій
статус, антиретровірусним лікуванням, і досяг�
ти у 90% людей, які отримують лікування, не�
визначуваного рівня вірусного навантаження.
Реалізація цих цілей гарантує контроль над епі�
демією до 2020 року і припинення епідемії до
2030 року.

Одним з принципів реалізації Стратегії Фаст
Трек є припинення епідемії в 30 країнах, що не�
суть 90% тягаря епідемії, і зокрема в 200 міс�
тах цих країн, де концентрується четверта час�
тина всіх людей, що живуть з ВІЛ в цих країнах.

Україна є однією з 30 країн Фаст Трека, а
Київ є одним з міст глобальної ініціативи Стра�
тегія Фаст Трек у великих містах (Fast�Track Ci�
ties Initiative). 

У доповіді Об'єднаного агентства ООН з
ВІЛ/СНІДу (ЮНЭЙДС) і ООН�Хабітат (Програ�
ма ООН з населених пунктів), присвяченої по�
доланню  ВІЛ�інфекції у великих містах, м. Ки�
їв названий одним з  найбільш уражених епі�
демією ВІЛ/СНІДу міст регіону Східної Європи
і Центральної Азії. Регіон характеризується ви�
соким ростом рівня захворюваності на ВІЛ�ін�
фекцію та високим рівнем смертності, від зах�
ворювань, зумовлених СНІДом. На сьогодні
майже кожен 10�й ВІЛ�інфікований українець
мешкає у м. Києві. 

Оціночна кількість людей, які живуть з ВІЛ, у
м. Києві із населенням 2,8 млн. налічує 24 ти�
сячі осіб, з яких станом на 01.01.2016 перебу�
вають під медичним наглядом 11,7 тисяч осіб,
тобто лише половина від оціночної кількості.
За оцінками щороку у столиці інфікуються ВІЛ
близько 3 тисяч людей різних вікових катего�
рій та обох статей. За останній час особливої ак�
туальності проблема ВІЛ/СНІДу набула для жі�
нок фертильного віку та чоловіків, які мають ви�
сокий ризик інфікування ВІЛ статевим шляхом.

Епідемія ВІЛ/СНІДу у м. Києві є концентро�
ваної і до 2011 року включно поширювалась
переважно серед осіб з груп підвищеного ри�
зику щодо інфікування ВІЛ, оціночна чисель�
ність яких становить близько 70 тисяч, у тому
числі: 

ЛВІН (люди, які вживають ін'єкційні наркоти�
ки) � 33 300 осіб

РКС (робітники комерційного сексу) � 10 000
осіб

ЧСЧ (чоловіки, які мають секс з чоловіками)
� 24 300 осіб 

За оціночними даними 15 тисяч з них є інфі�
кованими ВІЛ. Ризикова сексуальна поведін�
ка призвела до стрімкого поширення ВІЛ ста�
тевим шляхом, внаслідок чого, починаючи з
2012 року, більшість випадків інфікування з
числа осіб, які були взяти під медичний наг�
ляд, обумовлена незахищеними сексуальни�
ми контактами. 

Всього: 190452,5
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Çà îñòàíí³ òðè ðîêè áóëî îáñòåæåíî íà Â²Ë áëèçüêî 540 òèñÿ÷ ëþäåé, ç ÿêèõ 8 òèñÿ÷ âèÿâèëèñÿ ³í-

ô³êîâàíèìè Â²Ë. Ï³ä ìåäè÷íèé íàãëÿä ó çâ’ÿçêó ³ç Â²Ë-³íôåêö³ºþ çà öåé ïåð³îä âçÿòî çàãàëîì 3821 ëþ-

äèíó ó ò. ÷. 1383 ó 2014 ðîö³1, 1309 — ó 2015 ðîö³2 òà 1129 çà 9 ì³ñÿö³â 2016 ðîêó3. Ïîêàçíèê çàõâîðþ-

âàíîñò³ íà Â²Ë-³íôåêö³þ (íåçàëåæíî â³ä ñòàä³¿) ïîñò³éíî ïåðåâèùóº íàö³îíàëüíèé ïîêàçíèê ³ ñòàíîâèâ

ó 2014 ðîö³ 48,1 íà 100 òèñ. íàñåëåííÿ (Óêðà¿íà — 24,3), ó 2015 ðîö³ — 45,2 íà 100 òèñ. íàñåëåííÿ

(Óêðà¿íà — 37,0), çà 9 ì³ñÿö³â 2016 ðîêó — 39,4 íà 100 òèñ. íàñåëåííÿ.

Ïîøèðåí³ñòü Â²Ë-³íôåêö³¿ çà îñòàíí³ òðè ðîêè çðîñëà ç 350,9 íà 100 òèñ. íàñåëåííÿ (9913 îñ³á ñòà-

íîì íà 01.01.2015 ðîêó) äî 432,7 íà 100 òèñ. íàñåëåííÿ (12402 îñîáè ñòàíîì íà 01.10.2016 ðîêó). Ïî-

øèðåí³ñòü ÑÍ²Äó çà àíàëîã³÷íèé ïåð³îä çðîñëà ç 64,9 íà 100 òèñ. íàñåëåííÿ (1833 îñ³á) äî 91,2 íà 100

òèñ. íàñåëåííÿ (2628 îñ³á)4. Ïîìåðëè â³ä õâîðîá, îáóìîâëåíèõ ÑÍ²Äîì, çà äàíèìè îô³ö³éíî¿ ñòàòèñ-

òèêè çà òðè ðîêè 505 ëþäåé ç Â²Ë-³íôåêö³ºþ.

Íà ñüîãîäí³ ÷èñåëüí³ñòü îñ³á, ÿê³ íå â³äíîñÿòüñÿ äî ãðóï ï³äâèùåíîãî ðèçèêó ùîäî ³íô³êóâàííÿ Â²Ë,

ó ì. Êèºâ³ ñòàíîâèòü áëèçüêî 8,7 òèñÿ÷. Çà ïðîãíîçàìè åêñïåðò³â ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ ä³ºâèõ ïðîãðàì ïî-

äîëàííÿ åï³äåì³¿ Â²Ë/ÑÍ²Äó ó ì. Êèºâ³, âïðîäîâæ íàéáëèæ÷îãî äåñÿòèð³÷÷ÿ îñíîâíà ÷àñòêà íîâèõ âè-

ïàäê³â Â²Ë-³íôåêö³¿ áóäå îáóìîâëåíà ðèçèêîâîþ ñåêñóàëüíîþ ïîâåä³íêîþ. Çà ïðîãíîçàìè íàéá³ëüø

âðàçëèâèìè êàòåãîð³ÿìè íàñåëåííÿ ó íàéáëèæ÷³ 10 ðîê³â áóäóòü æ³íêè ôåðòèëüíîãî â³êó òà ÷îëîâ³÷å

íàñåëåííÿ.

Ïðîòèä³ÿ åï³äåì³¿ Â²Ë/ÑÍ²Ä ïåðåäáà÷àº äî 2021 ðîêó çîñåðåäæåííÿ óâàãè íà íàéá³ëüø óðàçëèâèõ

ãðóïàõ íàñåëåííÿ, ìîá³ë³çàö³þ ðåñóðñ³â, çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåðâíîãî êàñêàäó ìåäè÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ

ãåíäåðíî- ÷óòëèâèõ ïîñëóã íàñåëåííþ, âèêîð³íåííÿ äèñêðèì³íàö³¿ ó çâ’ÿçêó ³ç Â²Ë, ïîñèëåííÿ ñèñòå-

ìè ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ òà âèêîðèñòàííþ öèõ ï³äõîä³â äëÿ ïîçèòèâíèõ ñîö³àëüíèõ çì³í.

Ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àº ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â ç ð³çíèõ äæåðåë, à ñàìå:

êîøòè ì³æíàðîäíèõ äîíîð³â òà ì³æíàðîäíèõ ô³íàíñîâèõ îðãàí³çàö³é áóäóòü ïåðåâàæíî ñïðÿìîâà-

í³ íà ðåàë³çàö³þ ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â ñèëàìè íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é ñåðåä ãðóï ï³äâèùåíîãî ðè-

çèêó ùîäî ³íô³êóâàííÿ Â²Ë òà ðîçøèðåííÿ äîñòóïó ëþäåé, ÿê³ æèâóòü ç Â²Ë, äî àíòèðåòðîâ³ðóñíî¿ òå-

ðàï³¿;

ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè ïåðåâàæíî ô³íàíñóâàòèìóòüñÿ çàõîäè ç ïðîô³ëàêòèêè ïåðåäà÷³ Â²Ë

â³ä ìàòåð³ äî äèòèíè, ä³àãíîñòèêè òà ë³êóâàííÿ Â²Ë-³íôåêö³¿;

çà êîøòè áþäæåòó ì. Êèºâà ïåðåäáà÷àºòüñÿ ñóòòºâå çá³ëüøåííÿ îõîïëåííÿ íàñåëåííÿ òåñòóâàí-

íÿì íà Â²Ë-³íôåêö³þ, ðîçâèòîê ëþäñüêèõ ðåñóðñ³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïó äî ÿê³ñíèõ ìåäè÷íèõ ïî-

ñëóã äëÿ ëþäåé, ÿê³ æèâóòü ç Â²Ë, à òàêîæ âèòðàòè íà ä³àãíîñòèêó ³ ë³êóâàííÿ îïîðòóí³ñòè÷íèõ ³íôåêö³é

òà ñóïóòí³õ çàõâîðþâàíü ó ëþäåé, ÿê³ æèâóòü ç Â²Ë.

3. ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÌÅÒÈ ÏÐÎÃÐÀÌÈ

Åï³äåì³¿ Â²Ë-³íôåêö³¿ çîáîâ’ÿçóº ïîñèëèòè ïðîòèä³þ òà âèçíà÷àº ïîòðåáó â ³í³ö³àòèâàõ, ÿê³ íàïðàâ-

ëåí³ íà ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ñèñòåìè ä³ºâèõ çàõîä³â çàïîá³ãàííÿ ïîäàëüøîìó ïîøèðåííþ Â²Ë-

³íôåêö³¿.

Ãîëîâíà ìåòà ðåàë³çàö³¿ ó ì. Êèºâ³ çàõîä³â â ðàìêàõ ãëîáàëüíî¿ ³í³ö³àòèâè Ñòðàòåã³ÿ Ôàñò Òðåê ó âå-

ëèêèõ ì³ñòàõ — çàáåçïå÷èòè ìàêñèìàëüíå âèÿâëåííÿ òà îõîïëåííÿ ëþäåé, ÿê³ æèâóòü ç Â²Ë, ñïåöè-

ô³÷íèì ë³êóâàííÿì (àíòèðåòðîâ³ðóñíîþ òåðàï³ºþ), ùî äîçâîëÿº äîñÿãíóòè ïðèïèíåííÿ ðîçìíîæåí-

íÿ Â²Ë â îðãàí³çì³ ëþäèíè òà çàïîá³ãòè ïåðåäà÷³ â³ðóñó â³ä ëþäèíè äî ëþäèíè. Òàêèé ï³äõ³ä äîçâîëÿº

ðîçãëÿäàòè àíòèðåòðîâ³ðóñíó òåðàï³þ íå ëèøå ÿê çàñ³á ë³êóâàííÿ, àëå é ÿê åôåêòèâíèé çàñ³á ïðîô³ëàê-

òèêè ³íô³êóâàííÿ Â²Ë.

Ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà ïðîòèä³¿ åï³äåì³¿ Â²Ë-³íôåêö³¿ íà 2017-2021 ðîêè (äàë³ — Ïðîãðàìà) íà ïå-

ð³îä äî 2021 ðîêó â ðàìêàõ äîñÿãíåííÿ ö³ëüîâèõ ïîêàçíèê³â «90-90-90» çà ñòðàòåã³ºþ Ôàñò Òðåê ïåðåä-

áà÷àº ðåàë³çàö³þ çàõîä³â, çàâäÿêè ÿêèì 90% ëþäåé, ùî æèâóòü ç Â²Ë, áóäóòü çíàòè ïðî ñâ³é Â²Ë ñòà-

òóñ, ³íø³ 90%, ÿê³ çíàþòü ïðî ñâ³é Â²Ë ñòàòóñ, îòðèìóâàòèìóòü àíòèðåòðîâ³ðóñíå ë³êóâàííÿ ³ 90% ëþ-

äåé, ÿê³ îòðèìóþòü ë³êóâàííÿ, ìàòèìóòü â³ðóñíå íàâàíòàæåííÿ, ÿêå íå âèçíà÷àºòüñÿ. 

Ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àº äîñÿãíåííÿ ìåòè øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ ï’ÿòè îñíîâíèõ çàâäàíü, à òàêîæ çàáåç-

ïå÷åííÿ àäì³í³ñòðóâàííÿ òà ìîí³òîðèíãó âèêîíàííÿ çàõîä³â â ðàìêàõ ãëîáàëüíî¿ ³í³ö³àòèâè Ñòðàòåã³ÿ

Ôàñò Òðåê ó âåëèêèõ ì³ñòàõ, à ñàìå:

1. Çàïîá³ãàííÿ ïîøèðåííÿ Â²Ë ñåðåä êëþ÷îâèõ ãðóï íàñåëåííÿ.

2. Îõîïëåííÿ íàñåëåííÿ ïîñëóãàìè êîíñóëüòóâàííÿ ³ òåñòóâàííÿ íà Â²Ë (Ê³Ò), íàñàìïåðåä ïðåä-

ñòàâíèê³â ãðóï ï³äâèùåíîãî ðèçèêó ùîäî ³íô³êóâàííÿ Â²Ë

3. Çàëó÷åííÿ äî ñèñòåìè ìåäè÷íîãî íàãëÿäó ëþäåé, ÿê³ æèâóòü ç Â²Ë

4. Îõîïëåííÿ ëþäåé, ÿê³ æèâóòü ç Â²Ë, àíòèðåòðîâ³ðóñíîþ òåðàï³ºþ

5. Äîñÿãíåííÿ âèñîêî¿ åôåêòèâíîñò³ ë³êóâàííÿ ó ëþäåé, ÿê³ æèâóòü ç Â²Ë òà îòðèìóþòü àíòèðåòðî-

â³ðóñíó òåðàï³þ

Ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà ïðîòèä³¿ åï³äåì³¿ Â²Ë-³íôåêö³¿ íà 2017-2021 ðîêè ñïðÿìîâàíà íà ðåàë³çà-

ö³þ Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó, à ñàìå: ïð³îðèòåòíîãî ñåêòîðà ì³ñüêîãî ðîçâèòêó

«Îõîðîíà çäîðîâÒÿ», íàñàìïåðåä â ÷àñòèí³ ïîøèðåííÿ ìîæëèâîñòåé äëÿ ñâîº÷àñíîãî âèÿâëåííÿ òà

ïðîô³ëàêòèêè çàõâîðþâàíü, à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ ÿê³ñíî¿ òà äîñòóïíî¿ ìåäèöèíè â ì. Êèºâ³.

4. ÎÁÃÐÓÍÒÓÂÀÍÍß ØËßÕ²Â ² ÇÀÑÎÁ²Â ÐÎÇÂ’ßÇÀÍÍß ÏÐÎÁËÅÌÈ, ÎÁÑßÃ²Â ÒÀ ÄÆÅÐÅË Ô²ÍÀÍ-

ÑÓÂÀÍÍß, ÑÒÐÎÊ²Â ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÏÐÎÃÐÀÌÈ

Çàõîäè çà ñòðàòåã³ºþ Ôàñò Òðåê ó âåëèêèõ ì³ñòàõ ñïðÿìîâàí³ íà ïîë³ïøåííÿ ñèñòåìè îõîðîíè çäî-

ðîâ’ÿ ì³ñòà øëÿõîì ðîçâèòêó êàäðîâèõ ðåñóðñ³â, ñòâîðåííÿ îïòèìàëüíî¿ áþäæåòíî¿ ìîäåë³ äëÿ çà-

áåçïå÷åííÿ áåçïåðåðâíîãî íàäàííÿ ïîñëóã ó ñôåð³ Â²Ë/ÑÍ²Äó, ïëàíóâàííÿ ïîñëóã òà îïòèì³çàö³¿ ¿õ íà-

äàííÿ øëÿõîì äåöåíòðàë³çàö³¿ òà âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³é, çàáåçïå÷åííÿ ìîí³òîðèíãó âèêîíàííÿ çà-

õîä³â òà êîíòðîëþ ÿêîñò³ ïîñëóã.

Íåâ³ä’ºìíèì êîìïîíåíòîì âò³ëåííÿ ãëîáàëüíî¿ ³í³ö³àòèâè Ñòðàòåã³ÿ Ôàñò Òðåê ó âåëèêèõ ì³ñòàõ º

çîñåðåäæåííÿ çóñèëü íà ïîäîëàíí³ äèñêðèì³íàö³¿ òà ñòèãìè íà óñ³õ ð³âíÿõ íàäàííÿ äîïîìîãè ëþäÿì,

ÿê³ æèâóòü ç Â²Ë/ÑÍ²Ä.

Çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàçíà÷åíîþ Ïðîãðàìîþ ïîòðåáóâàòèìå âèä³ëåííÿ

êîøò³â ç áþäæåòó ì. Êèºâà â îáñÿç³ 238734,75 òèñ. ãðí., à ñàìå çà íàïðÿìêàìè:

18023,93 òèñ. ãðí. íà ðåàë³çàö³þ ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà çàïîá³ãàííÿ ïîøèðåííÿ

Â²Ë ñåðåä ãðóï íàñåëåííÿ, ùî ìàþòü ï³äâèùåíèé ðèçèê ùîäî ³íô³êóâàííÿ Â²Ë, òà âèÿâëåííÿ ñåðåä

íèõ îñ³á, ³íô³êîâàíèõ Â²Ë;

27428,42 òèñ. ãðí. íà çàêóï³âëþ ä³àãíîñòè÷íèõ òåñò-ñèñòåì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ îõîïëåííÿ íàñåëåí-

íÿ òåñòóâàííÿì íà Â²Ë-³íôåêö³þ, â ïåðøó ÷åðãó ³ç çàñòîñóâàííÿì øâèäêèõ òåñò³â ç ìåòîþ ìàêñèìàëü-

íîãî ïðèñêîðåííÿ âèÿâëåííÿ ëþäåé, ÿê³ æèâóòü ç Â²Ë;

44280,80 òèñ. ãðí. äëÿ çàëó÷åííÿ äî ìåäè÷íîãî ñïîñòåðåæåííÿ îñ³á, ó ÿêèõ âïåðøå âèÿâëåíî Â²Ë-

³íôåêö³þ, çàáåçïå÷åííÿ ¿õ øâèäêîãî òà ïîâíîãî ëàáîðàòîðíîãî îáñòåæåííÿ íà íàÿâí³ñòü ñèô³ë³ñó, â³-

ðóñíèõ ãåïàòèò³â Â ³ Ñ, ïðîô³ëàêòèêè òà ë³êóâàííÿ îïîðòóí³ñòè÷íèõ ³íôåêö³é;

2419,25 òèñ. ãðí. íà íàâ÷àííÿ òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ë³êàð³â, ÿê³ çàëó÷åí³ äî ñèñòåìè íàäàííÿ ìå-

äè÷íî¿ äîïîìîãè ëþäÿì, ÿê³ æèâóòü ç Â²Ë, ó òîìó ÷èñë³ ç óðàõóâàííÿì äåöåíòðàë³çàö³¿ òà ðåôîðìóâàí-

íÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ó ñôåð³ Â²Ë/ÑÍ²Äó;

146582,35 òèñ. ãðí. äëÿ çàáåçïå÷åííÿ êë³í³êî-ëàáîðàòîðíîãî ìîí³òîðèíãó ç ìåòîþ îö³íêè åôåêòèâ-

íîñò³ àíòèðåòðîâ³ðóñíî¿ òåðàï³¿ ó ëþäåé, ÿê³ æèâóòü ç Â²Ë.

Îáñÿã ô³íàíñóâàííÿ óòî÷íþºòüñÿ ùîðîêó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ ñêëàäàííÿ ïðîåêòó áþ-

äæåòó ì³ñòà Êèºâà íà â³äïîâ³äíèé ð³ê ó ìåæàõ âèäàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ãîëîâíîìó ðîçïîðÿäíèêó êîø-

ò³â.

Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ Ïðîãðàìè äîäàºòüñÿ (äîäàòîê 1).

Ñòðîêè âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè — 2017 — 2021 ðîêè.

Êð³ì òîãî, ðåàë³çàö³ÿ çàõîä³â â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³¿ Ôàñò Òðåê ó ì. Êèºâ³, ïåðåäáà÷àº ô³íàí-

ñóâàííÿ ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè òà ³íøèõ äæåðåë (êîøòè ³íøèõ ì³æíàðîäíèõ äîíîð³â, ì³æíà-

ðîäíèõ ô³íàíñîâèõ îðãàí³çàö³é òîùî).

Îáñÿã ô³íàíñóâàííÿ íà 2017 — 2021 ðîêè ñòàíîâèòèìå:

òèñ. ãðí

1 Â²Ë-³íôåêö³ÿ â Óêðà¿í³//³íôîðìàö³éíèé áþëåòåíü, ¹ 43, 2015. ÄÓ "Óêðà¿íñüêèé öåíòð

êîíòðîëþ çà ñîö³àëüíî íåáåçïå÷íèìè õâîðîáàìè ÌÎÇ Óêðà¿íè"
2 Â²Ë-³íôåêö³ÿ â Óêðà¿í³//³íôîðìàö³éíèé áþëåòåíü, ¹ 45, 2016. ÄÓ "Óêðà¿íñüêèé öåíòð

êîíòðîëþ çà ñîö³àëüíî íåáåçïå÷íèìè õâîðîáàìè ÌÎÇ Óêðà¿íè"
3 Îïåðàòèâíà ³íôîðìàö³ÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ïðîô³ëàêòèêè òà áîðîòüáè ç³ ÑÍ²Äîì

"Ôîðìà ¹ 1- Â²Ë/ÑÍ²Ä (êâàðòàëüíà)" çà 9 ì³ñÿö³â 2016 ðîêó òàì æå

5. ÍÀÏÐßÌÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ², ÏÅÐÅË²Ê ÇÀÂÄÀÍÜ ² ÇÀÕÎÄ²Â ÏÐÎÃÐÀÌÈ 

ÒÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍ² ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ

Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ òà çàõîäè Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ïðîòèä³¿ åï³äåì³¿ Â²Ë-³íôåêö³¿ íà 2017-

2021 ðîêè äîäàþòüñÿ (äîäàòîê 2).

Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè Ïðîãðàìè º:

— ï³äâèùèòè ðåçóëüòàòèâí³ñòü ä³þ÷èõ ïðîô³ëàêòè÷íèõ ïðîãðàì â ÷àñòèí³ âèÿâëåííÿ Â²Ë-³íôåê-

ö³¿;

— ï³äâèùèòè ð³âåíü îõîïëåííÿ ëþäåé, ÿê³ âæèâàþòü ³í’ºêö³éí³ íàðêîòèêè çàì³ñíîþ ï³äòðèìó-

âàëüíîþ òåðàï³ºþ òà ï³äâèùèòè ñò³éê³ñòü ïðîãðàìè;

— çá³ëüøèòè îõîïëåííÿ íàñåëåííÿ ì. Êèºâà òåñòóâàííÿì íà Â²Ë-³íôåêö³þ ó ïåðøó ÷åðãó çà ðà-

õóíîê íàáëèæåííÿ ïîñëóã íàñåëåííþ òà øèðîêîãî çàñòîñóâàííÿ øâèäêèõ òåñò³â;

— âèÿâèòè òà âçÿòè ï³ä ìåäè÷íèé íàãëÿä 11,5 òèñÿ÷ ëþäåé, ³íô³êîâàíèõ Â²Ë;

— çàëó÷èòè äî àíòèðåòðîâ³ðóñíî¿ òåðàï³¿ 14,1 òèñÿ÷ ëþäåé òà ï³äâèùèòè äî 81,4% (â³ä îö³íî÷-

íî¿ ÷èñåëüíîñò³) ð³âåíü îõîïëåííÿ ë³êóâàííÿì;

— äîñÿãòè 90% åôåêòèâíîñò³ àíòèðåòðîâ³ðóñíî¿ òåðàï³¿ ó ëþäåé, ÿê³ ¿¿ îòðèìóþòü, ùî äîçâîëèòü

äîñÿãòè ñóòòºâîãî ïðîãðåñó ó ïðèïèíåíí³ ïîøèðåííÿ Â²Ë-³íôåêö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà çàêëàñòè ï³ä´ðóí-

òÿ äî åë³ì³íàö³¿ Â²Ë äî 2030 ðîêó.

Îñíîâí³ ïîêàçíèêè ïðîãðàìè ç óðàõóâàííÿì ãëîáàëüíî¿ ³í³ö³àòèâè Ñòðàòåã³ÿ Ôàñò Òðåê ó âåëè-

êèõ ì³ñòàõ:

90% ëþäåé, ùî æèâóòü ç Â²Ë ó ì. Êèºâ³, çíàòèìóòü ïðî ñâ³é Â²Ë ñòàòóñ (çàëó÷åííÿ äî ñèñòåìè

ìåäè÷íîãî íàãëÿäó ëþäåé, ÿê³ æèâóòü ç Â²Ë);

90% ëþäåé, ÿê³ çíàþòü ïðî ñâ³é Â²Ë ñòàòóñ, îòðèìóâàòèìóòü àíòèðåòðîâ³ðóñíå ë³êóâàííÿ (îõîï-

ëåííÿ ëþäåé, ÿê³ æèâóòü ç Â²Ë, àíòèðåòðîâ³ðóñíîþ òåðàï³ºþ);

90% ëþäåé, ÿê³ îòðèìóþòü ë³êóâàííÿ, ìàòèìóòü åôåêòèâíå ë³êóâàííÿ, ùî âèðàæàòèìåòüñÿ ó íå

âèçíà÷àëüíîìó â³ðóñíîìó íàâàíòàæåí³.

Ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè äîäàþòüñÿ (äîäàòîê 3).

6. ÊÎÎÐÄÈÍÀÖ²ß ÒÀ ÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÀ ÕÎÄÎÌ ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÏÐÎÃÐÀÌÈ

Êîîðäèíàö³þ òà êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì Ïðîãðàìè çä³éñíþº çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì.

Äåïàðòàìåíò îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîäàº Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó óçàãàëüíåíó ³íôîðìàö³þ ïðî ñòàí

âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè ùîêâàðòàëüíî äî 01 ÷èñëà äðóãîãî ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà çâ³òíèì ïåð³îäîì.

Київський міський голова  
В. Кличко

Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на

виконання Програми

Роки Усього витрат
на виконання

Програми
2017 2018 2019 2020 2021

Обсяг ресурсів,
усього, у тому числі:

264289,62 407489,55 249522,62 48703,36 53238,8 1460264,65

Державний бюджет 87920,16 185712,54 273632,70

Бюджет 
м. Києва

41753,66 48373,21 46665,72 48703,36 53238,80 238734,75

Кошти інших джерел 134615,80 173403,80 202856,90 215427.60 221593.10 947897,20

Äîäàòîê 1

äî Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè

ïðîòèä³¿ åï³äåì³¿ Â²Ë-³íôåêö³¿

íà 2017-2021 ðîêè

Ресурсне забезпечення Міської цільової програми 
протидії епідемії ВІЛ"інфекції на 2017"2021 роки

òèñ. ãðí

Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на

виконання Програми

Роки Усього витрат
на виконання

Програми
2017 2018 2019 2020 2021

Обсяг ресурсів,
усього, у тому числі:

264289,62 407489,55 249522,62 48703,36 53238,8 1460264,65

Державний бюджет 87920,16 185712,54 273632,70

Бюджет м. Києва 41753,66 48373,21 46665,72 48703,36 53238,80 238734,75

Кошти інших джерел 134615,80 173403,80 202856,90 215427.60 221593.10 947897,20
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Äîäàòîê 2 

äî Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè 

ïðîòèä³¿ åï³äåì³¿ Â²Ë-³íôåêö³¿ 

íà 2017-2021 ðîêè 

Напрями діяльності, завдання та заходи міської цільової програми
протидії епідемії ВІЛ"інфекції на 2017"2021 роки

№
з/п

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Заходи програми Строк
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому
числі, за роками:

Очікуваний результат 

2017 2018 2019 2020 2021 Показники 2017 2018 2019 2020 2021

1. Запобігання
поширення
ВІЛ серед
ключових
груп
населення

1.1. Забезпечити групи
підвищеного
ризику  щодо
інфікування ВІЛ
(далі @ ГПР)
комплексним
пакетом послуг з
метою запобігання
нових випадків
інфікування у т.ч.
за стратегією
"зменшення
шкоди", зокрема:

Всього за
заходом, 
тис. грн.

20823,47 23007,98 25217,34 27502,06 29974,78

людей, які
вживають
ін'єкційні
наркотики (далі @
ЛВІН);

2017@2021 Неурядові
організації
(за
згодою)
(далі @
НУО) 

інші кошти
(гранти,
благодійні
кошти)

11170,18 12076,45 13082,84 14089,32 15095,59 Показник затрат,
тис. грн

11170,18 12076,45 13082,84 14089,32 15095,59

Показник
продукту:
кількість ЛВІН,
які отримали
послуги з
профілактики ВІЛ

22000 24000 26000 28000 30000

Показник
ефективності:
вартість
комплексного
пакету послуг на
одного
представника
групи ЛВІН на
рік, тис. грн

0,51 0,50 0,50 0,50 0,50

Показник якості:
динаміка частки
ЛВІН, які
охоплені
послугами з
профілактики ВІЛ
відносно
базового
показника @ 50%
від оціночної
чисельності (%)

66 72 78 84 90

чоловіків, які
мають сексуальні
стосунки із
чоловіками (далі @
ЧСЧ)

2017@2021 НУО інші кошти
(гранти,
благодійні
кошти)

5909,49 6662,29 7339,81 8092,61 9033,61 Показник затрат,
тис. грн

5909,49 6662,29 7339,81 8092,61 9033,61

Показник
продукту:
кількість ЧСЧ, які
отримали
послуги з
профілактики ВІЛ

15700 17700 19500 21500 24000

Показник
ефективності:
вартість
комплексного
пакету послуг на
одного
представника
групи ЧСЧ на рік,
тис. грн

0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

Показник якості:
динаміка частки
ЧСЧ, які охоплені
послугами з
профілактики
ВІЛ, відносно
базового
показника @ 58%
від оціночної
чисельності (%)

65 73 80 88 99

робітників
комерційного
сексу (далі @ РКС)

2017@2021 НУО інші кошти
(гранти,
благодійні
кошти)

3743,796 4269,241 4794,686 5320,131 5845,576 Показник затрат:
тис. грн

3743,796 4269,241 4794,686 5320,131 5845,576

Показник
продукту:
кількість РКС, які
отримали
послуги з
профілактики ВІЛ

5700 6500 7300 8100 8900

Показник
ефективності:
вартість
комплексного
пакету послуг на
одного
представника
групи РКС на рік,
тис. грн

0,66 0,66 0,66 0,66 0,66

Показник якості:
динаміка частки
РКС, які охоплені
послугами з
профілактики
ВІЛ, відносно
базового
показника @ 56%
від оціночної
чисельності (%)

57 65 73 81 89
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1.2. Забезпечити
створення та
розповсюдження
інформаційних
матеріалів
(соціальної
реклами),
спрямованої на
запобігання
поширення ВІЛ
серед ГПР

2017@2021 НУО інші кошти
(гранти,
благодійні
кошти)

620,00 550,00 550,00 350,00 350,00 Показник затрат:
тис. грн

620,00 550,00 550,00 350,00 350,00

Показник
продукту:
кількість видів
рекламної
продукції, яка
була виготовлена
та розміщена,
розповсюджена

4 4 4 4 4

Показник
ефективності:
середня вартість
на рік 1 виду
рекламної
продукції/інфор@
маційних
матеріалів, 
тис. грн

155,0 137,5 137,5 87,5 87,5

Показник якості:
відсоток
охоплення ГПР
інформаційними
матеріалами з
питань
запобігання
інфікуванню ВІЛ
(%)

60 50 50 30 30

1.3. Впроваджувати
нові моделі
профілактичної
роботи з метою
виходу на
важкодоступні ГПР
щодо інфікування
ВІЛ

2017@2020 НУО не потребує
фінансування

Показник
продукту:
розробка та
впровадження
нових заходів,
направлених на
досяжність
важкодоступних
ГПР, маршрут
пацієнта тощо

4 4 4 2 2

Показник якості:
збільшення
частки осіб з
числа ГПР,  які
охоплені
профілактичним
и послугами з
питань ВІЛ (%)

50 70 80 85 85

1.4. Забезпечити
функціонування
мобільних
амбулаторій для
посилення
ефективності
профілактичної
роботи
громадських
організацій

2017@2021 НУО інші кошти
(гранти,
благодійні
кошти)

1150,00 1150,00 1860,00 1860,00 2250,00 Показник затрат,
тис. грн

1150,00 1150,00 1860,00 1860,00 2250,00

Показник
продукту:
забезпечення
функціонування
мобільних
амбулаторій

3 3 4 4 5

Показник
ефективності:
вартість
забезпечення
діяльності 1
мобільної
амбулаторії на
рік, тис. грн

383,33 383,33 465,00 465,00 450,00

Показник якості:
відсоток
представників
ГПР, які мають
доступ до послуг
мобільної
амбулаторії,
відносно
базового 35%
(%)

40 45 50 55 60

1.5. Здійснити
пілотування та
впровадження
преконтактної
профілактики
(РгЕР)
антиретровірус@
ними препара@
тами серед ЧСЧ:

2017@2021 Всього за
заходом, тис. грн

80,28 1950,80 3901,61 5852,41 7803,22

2017 Департамент
охорони
здоров'я,
НУО 

інші кошти
(гранти,
благодійні
кошти)

80,28 Показник затрат,
тис. грн

80,28

Показник
продукту:
кількість ЧСЧ, які
отримали
преконтактну
профілактику  (в
рамках пілоту)

100

Показник
ефективності:
витрати на
проведення 1
курсу
преконтактної
профілактики,
тис. грн

0,80

Показник якості:
динаміка зміни
частки ЧСЧ, які
отримують
преконтактну
профілактику
інфікування ВІЛ,
від оціночної
чисельності ЧСЧ,
порівняно з
базовим рівнем @
0%

0,41
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2018@2021 Департамент
охорони
здоров'я,
НУО 

інші кошти
(гранти,
благодійні
кошти)

1950,80 3901,61 5852,41 7803,22 Показник затрат:
тис. грн 

1950,80 3901,61 5852,41 7803,22

Показник
продукту:
кількість ЧСЧ, які
отримали
преконтактну
профілактику  

2430 4860 7290 9720

Показник
ефективності:
витрати на
проведення 1
курсу
преконтактної
профілактики,
тис. грн

0,80 0,80 0,80 0,80

Показник якості:
динаміка зміни
частки ЧСЧ, які
отримують
преконтактну
профілактику
інфікування ВІЛ,
від оціночної
чисельності ЧСЧ,
порівняно з
базовим рівнем @
0%

10 20 30 40

1.6. Забезпечити
ефективну
систему
виявлення ВІЛ@
інфекції серед
статевих партнерів
ЛЖВ та взяття під
медичне
спостереження у
випадку
виявлення ВІЛ@
інфекції

2017@2021 НУО інші кошти
(гранти,
благодійні
кошти)

635,00 635,00 635,00 635,00 635,/00 Показник затрат,
тис. грн

635,00 635,00 635,00 635,00 635,/00

Показник
продукту:
кількість статевих
партнерів ЛЖВ,
яких було взято
під медичне
спостереження

150 195 225 240 270

Показник
ефективності:
середній обсяг
витрат на
забезпечення
залучення 1
статевого
партнера ЛЖВ до
медичного
спостереження,
тис. грн

4,23 3,26 2,82 2,65 2,35

Показник якості:
динаміка зміни
частки статевих
партнерів ЛЖВ,
яких взято під
медичне
спостереження у
разі   виявлення
ВІЛ серед осіб
зазначеної
категорії, %.
Базовий
показник @ 20% 

50 65 75 80 90

1.7. Забезпечити
стійкість програми
замісної
підтримувальної
терапії (ЗПТ) для
людей, які
вживають
ін'єкційні
наркотики (ЛВІН)
зокрема,

2017@2021 Всього за
заходом, тис. грн

3039,29 3623,29 1752,00 2044,00 2336,00 Показник затрат:
тис. грн

3039,29 3623,29 1752,00 2044,00 2336,00

Департамент
охорони
здоров'я 

Показник
продукту:
кількість ЛВІН,
які отримують
ЗПТ, всього

1550 1650 1700 1750 1800

шляхом
розширення
мережі кабінетів
ЗПТ та
забезпечення їх
функціонування за
принципом
інтегрованої
медичної
допомоги

Департамент
охорони
здоров'я

Показники
продукту:
кількість нових
кабінетів ЗПТ на
базі закладів
охорони здоров'я

2 2 4 4 2

Показник якості:
динаміка зміни
числа ЛВІН, які
охоплені ЗПТ на
базі закладів
охорони здоров'я
ПМСД, відносно
базового
показника 2016
року @ 875 осіб

1200 1100 1000 900 800

впровадження ЗПТ
в не
спеціалізованих
закладах охорони
здоров'я
(закладах
первинної
медико@санітарної
допомоги, клініко@
діагностичних
центрах тощо)

Департамент
охорони
здоров'я

Показники
продукту:
кількість закладів
охорони
здоров'я, на базі
яких надаються
послуги ЗПТ

8 10 14 18 20

Показник якості:
динаміка зміни
числа ЛВІН, які
охоплені ЗПТ на
базі закладів
охорони здоров'я
ПМСД, відносно
базового
показника 2016
року @ 0 осіб

200 300 400 500 600
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Департамент
охорони
здоров'я

Державний
бюджет

1652,29 2163,29 Показник затрат:
тис. грн

1652,29 2163,29

Показники
продукту:
кількість ЛВІН,
які отримують
ЗПТ

900 1400 1400* 1400* 1400*

Показник
ефективності:
вартість 1 курсу
ЗПТ на рік при
отриманні
препаратів у
спеціалізованих
закладах
охорони
здоров'я, тис. грн

1,83 1,54 1,54 1,54 1,54

Показники
якості: динаміка
зміни частки
ЛВІН, які
охоплені ЗПТ від
оціночної
чисельності ЛВІН,
відносно
базового
показника 2016
року @ 0%

2,6 4,07 4,07 4,07 4,07

Департамент
охорони
здоров'я

інші кошти
(гранти,
благодійні
кошти)

511,00 Показник затрат:
тис. грн

511,00

Показники
продукту:
кількість ЛВІН,
які отримують
ЗПТ

500

Показник
ефективності:
вартість 1 курсу
ЗПТ на рік при
отриманні у
спеціалізованих
закладах
охорони 
здоров'я , 
тис. грн

1,10

Показники
якості: динаміка
зміни частки
ЛВІН, які
охоплені ЗПТ, від
оціночної
чисельності ЛВІН,
відносно
базового
показника 2016
року @ 2,5%

1,45

Департамент
охорони
здоров'я

бюджет м. Києва 876,00 1460,00 1752,00 2044,00 2336,00 Показник затрат:
тис. грн

876,00 1460,00 1752,00 2044,00 2336,00

Показники
продукту:
кількість ЛВІН,
які отримують
ЗПТ

150 250 300 350 400

з них  які
отримують ЗПТ
на базі аптечної
мережі

150 250 300 350 400

Показник
ефективності:
вартість 1 курсу
ЗПТ на рік при
отриманні
препаратів у
аптечних
закладах (кошти
бюджету м.
Києва), тис. грн.

5,84 5,84 5,84 5,84 5,84

Показники
якості: динаміка
зміни частки
ЛВІН, які
охоплені ЗПТ, від
оціночної
чисельності ЛВІН,
відносно
базового
показника 2016
року @ 2,5%

4,5 5,7 6,9 8,2 9,4

1.8. Забезпечити
серомоніторинг
ефективності ЗПТ
шляхом
тестування
швидкими
тестами на ВІЛ@
інфекцію ВІЛ@
негативних
пацієнтів

2017@2021 Департамент
охорони
здоров'я 

бюджет м. Києва 125,04 160,76 198,09 231,21 267,88 Показник затрат:
тис. грн

125,04 160,76 198,09 231,21 267,88

Показники
продукту:
кількість осіб на
ЗПТ, які охоплені
тестування на
ВІЛ@інфекцію 

750 920 1156 1359 1562

Показник
ефективності:
вартість 1
тестування на
ВІЛ@інфекцію на
рік, тис. грн

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

Показники
якості:
досягнення та
утримання рівня
100% охоплення
тестуванням на
ВІЛ@інфекцію 1
раз на рік осіб на
ЗПТ, відносно
базового
показника @ 80%
(2016 р.)

100 100 100 100 100 
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1.9. Забезпечити
реалізацію
заходів,
спрямованих на
досягнення
елімінації передачі
ВІЛ від матері до
дитини шляхом:

2017@2021 Всього за
розділом, тис.
грн. 

4617,33 4823,46 1714,58 1714,58 1714,58

охоплення
вагітних жінок
обстеженням на
ВІЛ@інфекцію 

Департамент
охорони
здоров'я

Державний
бюджет

2902,74 3108,87 Показник затрат,
тис. грн

2902,74 3108,87

Показники
продукту:
кількість вагітних
жінок, охоплених
обстеженням на
ВІЛ@інфекцію,
осіб

35000 37500 37500* 37500* 37500*

Показник
ефективності:
вартість
охоплення
скринінгом на
ВІЛ 1 вагітної
жінки, тис. грн

0,08 0,08

Показники
якості:
досягнення та
дотримання
стандарту щодо
100% охоплення
вагітних жінок
обстеженням на
ВІЛ@інфекцію.
Базовий
показник @ 100%
(2016 рік)

100 100

забезпечення
адаптованими
молочними
сумішами  дітей
першого року
життя,
народжених ВІЛ@
інфікованими
матерями

Департамент
охорони
здоров'я 

бюджет м. Києва 1714,58 1714,58 1714,58 1714,58 1714,58 Показник затрат,
тис. грн

1714,58 1714,58 1714,58 1714,58 1714,58

Показники
продукту:
кількість дітей
першого року
життя,
народжених ВІЛ@
інфікованими
матерями, які
забезпечені
адаптованими
молочними
сумішами, осіб

300 300 300 300 300

Показник
ефективності:
вартість
вигодування 1
дитини,
народженої від
ВІЛ@інфікованої
жінки на рік, 
тис. грн

5,72 5,72 5,72 5,72 5,72

Показники
якості:
досягнення та
утримання на
рівні 100% рівня
забезпечення
дітей першого
року життя,
народжених ВІЛ@
інфікованими
матерями,
адаптованими
молочними
сумішами.
Базовий
показник  @ 60%

100 100 100 100 100

забезпечення
антиретровірусни@
ми препаратами
для профілактики
передачі ВІЛ@
інфекції від матері
до дитини

Департамент
охорони
здоров'я 

не потребує
фінансування

Показники
продукту:
кількість ВІЛ@
інфікованих
жінок, які
забезпечені
антиретровірус@
ними
препаратами для
профілактики
передачі ВІЛ@
інфекції від
матері до дитини

300 300 300 300 300

Показники
якості: динаміка
охоплення ВІЛ@
позитивних
вагітних жінок та
дітей,
народжених
ними,
профілактикою
інфікування ВІЛ
антиретровірус@
ними
препаратами.
Базове значення
показника @
99,5%

99,5 99,5 99,75 99,75 99,80

1.10. Розвиток
людських
ресурсів:
Забезпечити
навчання
соціальних
працівників та
волонтерів НУО,
психологів, інших
співробітників,
залучених до
надання
комплексних
профілактичних
послуг ГПР щодо
інфікування ВІЛ

2017@2021 НУО інші кошти
(гранти,
благодійні
кошти)

150,00 300,00 450,00 150,00 75,00 Показник затрат:
тис. грн

150,00 300,00 450,00 150,00 75,00
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Показники
продукту:
кількість осіб, які
пройшли
навчання з
надання
комплексних
профілактичних
послуг ГПР  щодо
інфікування ВІЛ

60 120 180 60 30

Показник
ефективності:
витрати на
проведення
навчання на рік,
тис. грн.

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Показники
якості:
збільшення
частки
соціальних
працівників, які
пройшли
навчання
відносно
базового рівня
70%

75 80 85 90 90

2. Охоплення
населення
послугами з
тестування
на ВІЛ
(ПТВ),
насамперед
представ@
ників ГПР
щодо
інфікування
ВІЛ

2.1. Забезпечити
доступне та
ефективне
тестування
населення на ВІЛ
із застосуванням
швидких тестів та
тест@систем ІФА

2017@2021 Департамент
охорони
здоров'я,
НУО

бюджет м. Києва 6653,18 8116,61 4627,86 4344,37 3686,41 Показник затрат:
тис. грн

6653,18 8116,61 4627,86 4344,37 3686,41

Показники
продукту:

кількість людей,
які обстежені на
ВІЛ@інфекцію

160000 140000 80000 70000 60000

кількість
виявлених
випадків ВІЛ@
інфекції

3520 3360 2640 2310 1980

Показник
ефективності:
відсоток
позитивних
результатів
тестування на
ВІЛ@інфекції, %

2,2 2,4 3,3 3,3 3,3

Показники
якості: динаміка
частки ЛЖВ, які
знають свій ВІЛ@
статус,  від
оціночної
чисельності ЛЖВ,
відносно
базового рівня @
47%

63,3 73,7 81,2 86,5 90,3

2.2. Запро@вадити у
закладах охорони
здоров'я, які
надають (у т.ч.
амбулаторну)
медичну допомогу
населенню, ПТВ з
використанням
швидких тестів:
для осіб, які мають
клінічні ознаки
ВІЛ/ СНІДу; для
осіб, у яких наявні
поведінкові
фактори ризику,
та їхніх статевих
партнерів; для
статевих парнерів
людей, які живуть
з ВІЛ@інфекцією

2017@2021 Департамент
охорони
здоров'я

не потребує
фінансування

Показники
продукту:
кількість закладів
охорони
здоров'я, де
населення має
доступ до ПТВ,
одиниць

33 41 49 62 62

Показник якості:
динаміка частки
закладів охорони
здоров'я, де
населення має
доступ до ПТВ,
відносно
базового
показника @
менше 10%

40 50 60 75 75

2.3 Забезпечити у
закладах охорони
здоров'я реєстра@
цію та лаборатор@
не підтвердження
випадку ВІЛ@ін@
фекції за місцем
його виявлення (за
принципом "тестуй
та реєструй")

2017@2021 Департамент
охорони
здоров'я

не потребує
фінансування

Показники про@
дукту: кількість
закладів, де
запроваджено
лабораторне
підтвердження та
реєстрація ви@
падку за місцем
виявлення,
одиниць

10 23 23 23 23
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Показник якості:
динаміка частки
ЛЖВ, яким
забезпечено
реєстрацію та
лабораторне
підтвердження
випадку ВІЛ@
інфекції за
місцем його
виявлення,
відносно
базового
показника @
менше 36%

40 50 75 75 75

2.4. Запровадити та
забезпечити в усіх
закладах охорони
здоров'я
первинної та
вторинної ланки
медичної
допомоги
проведення
міського дня
тестування  на ВІЛ@
інфекцію
(щомісяця)

2017@2021 Департамент
охорони
здоров'я

не потребує
фінансування

Показники
продукту:
кількість закладів
охорони
здоров'я, у яких
запроваджений
міський день
тестування  на
ВІЛ@інфекцію,
одиниць

25 32 32 32 32

Показник якості:
динаміка частки
закладів охорони
здоров'я, де
запроваджений
міський день
тестування  на
ВІЛ@інфекцію
(базовий
показник @ 0%)

50 80 80 80 80

2.5. Забезпечити
створення 4@х
кабінетів
інтегрованої
допомоги ГПР 

2017@2018 Департамент
охорони
здоров'я,
НУО

бюджет м. Києва 1200,00 1200,00 Показник затрат:
тис. грн

1200,00 1200,00

Показник
продукту:
кількість
створених
кабінетів
інтегрованої
допомоги ГПР,
одиниць  

2 2

Показник
ефективності:
середня
чисельність
населення на 1
діючий кабінет
інтегрованої
допомоги ГПР,
тис. осіб

450 338 270 270 270

Показник
ефективності:
середня вартість
облаштування
одного кабінету
інтегрованої
допомоги ГПР,
тис. грн

600,00 600,00

Показник якості:
динаміка частки
районів міста, де
населення з
числа ГПР має
доступ до послуг
комплексних
ВІЛ@послуг за
місцем
проживання.
Базовий
показник @ 50%
(2016 р.)

60 80 100 100 100

2.6. Забезпечити
високий рівень
результативності
профілактичної
роботи
громадських
організацій в
частині виявлення
ВІЛ серед осіб, що
належать до ГПР :

2017@2021 Управління
охорони
здоров'я
районних в
місті Києві
державних
адміністра@
цій, НУО 

1200,70 1111,30 967,20 876,10 730,9 Показник затрат:
тис. грн

1200,70 1111,30 967,20 876,10 730,9

з них: з них: з них: з них: з них:

тестування на ВІЛ@
інфекцію із
застосуванням
двох швидких
тестів та
оптимізації аутріч@
маршрутів,
маршрутів
мобільних
амбулаторій 

НУО інші кошти
(гранти,
благодійні
кошти) 

704,00 672,00 520,00 462,00 396,00 Показник
продукту:
кількість осіб з
числа ГПР, у яких
було
діагностовано
ВІЛ на базі НУО 

2170 4820 5280 5760 6290 

участі медичних
працівників у ПТВ
на базі
громадських
центрів та
мобільних
амбулаторій
неурядових
організацій 

Управління
охорони
здоров'я
районних в
місті Києві
державних
адміністра@
цій, НУО 

інші кошти
(гранти,
благодійні
кошти) 

109,00 136,90 171,10 136,90 136,9 

залучення до
тестування на ВІЛ,
зокрема залучення
ЧСЧ, через
мережу Інтернет 

НУО інші кошти
(гранти,
благодійні
кошти) 

387,2 302,4 276,1 277,2 198 

Показник
ефективності:
вартість
виявлення 1 ЛЖВ
з числа ГПР на
базі НУО

0,55 0,23 0,18 0,15 0,12

Показник якості:
результативність
(або відсоток
позитивних
результатів)
тестування ГПР
на ВІЛ@інфекцію,
%

5 10 10 10 10
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2.7. Забезпечити
проведення на
регулярній основі
програм
зовнішньої оцінки
якості досліджень
з використанням
швидких тестів

2017@2021 Департамент
охорони
здоров'я

не потребує
фінансування

Показник
продукту:
проведення
зовнішньої
оцінки якості
досліджень з
використанням
швидких тестів
на рік

15 15 15 15 15

Показник якості:
Забезпеченя
належного рівню
якості
досліджень з
використанням
швидких тестів

2.8. Забезпечити
навчання лікарів
та медичних
сестер навичкам
ПТВ із
застосуванням
швидких тестів та
критеріям
визначення осіб,
яких необхідно
залучати до
тестування у
першу чергу, для
застосування на
базі:

2017@2021

закладів охорони
здоров'я ПМСД

Департамент
охорони
здоров'я,
Управління
охорони
здоров'я
районних в
місті Києві
державних
адміністра@
цій

не потребує
фінансування

Показник
продукту:
кількість лікарів
закладів охорони
здоров'я ПМСД,
які впродовж
року пройшли
навчання з
питань
застосування у
практиці навичок
з ПТВ

500 400 30 30 30

Показник якості:
динаміка
відсотка лікарів,
які пройшли
навчання з
консультування і
тестування на ВІЛ
і надають такі
послуги на
робочому місці.
Базовий рівень @
менше 1%. 

50 60 70 80 90

закладів охорони
здоров'я
вторинного рівня

Департамент
охорони
здоров'я,
Управління
охорони
здоров'я
районних в
місті Києві
державних
адміністра@
цій

не потребує
фінансування

Показник
продукту:
кількість закладів
охорони здоров'я
вторинного
рівня, лікарі яких
мають навички з
ПТВ

20 38 40 40 40

Показник якості:
динаміка
відсотка закладів
охорони здоров'я
вторинного
рівня, лікарі яких
мають навички з
ПТВ

23 43 45 45 45

3. Залучення
до системи
медичного
нагляду
людей, які
живуть з
ВІЛ  

Показник
продукту:
загальна
чисельність
людей з ВІЛ, які
залучені до
системи
медичного
спостереження

15100 17900 20300 22400 24200

Показник якості:
динаміка частки
ЛЖВ від
оціночної
чисельності ЛЖВ,
які знають свій
ВІЛ@статус та
залучені до
системи
медичного
спостереження,
відносно
базового рівня @
47% 

63,3 73,7 81,2 86,5 90,3

3.1. Запровадити
ефективну
систему залучення
до системи
медичного
нагляду осіб  у разі
виявлення у них
ВІЛ@інфекції при
зверненні за
медичною
допомогою та при
тестуванні  на базі
громадських
організацій
шляхом: 

2017@2021 Всього за
розділом, тис.
грн 

10105,14 13778,98 15627,42 17325,09 18784,83

проведення
підтверджуючих
досліджень у разі
отримання
позитивного
результату
тестування на ВІЛ

Департамент
охорони
здоров'я 

бюджет м. Києва 715,14 878,98 747,42 712,59 687,83 Показник затрат,
тис. грн

715,14 878,98 747,42 712,59 687,83

Показники
продукту:
кількість
зареєстрованих
нових випадків
ВІЛ@інфекції

2400 2800 2400 2100 1800
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Показник
ефективності:
середні витрати
на залучення 1
ЛЖВ до
медичного
спостереження,
тис. грн.

0,30 0,31 0,31 0,34 0,38 

Показники
якості: динаміка
показника
охоплення ВІЛ@
позитивних осіб
медичним облі@
ком від кількості
ВІЛ@позитивних
осіб за даними
СЕМ, %

68 83 91 91 91

взяття на
диспансерний
облік
безпосередньо під
час перебування
на стаціонарному
лікуванні у
закладах охорони
здоров'я м. Києва

Департамент
охорони
здоров'я,
Управління
охорони
здоров'я
районних в
місті Києві
державних
адміністрацій

не потребує
фінансування

Показники
продукту:
кількість ЛЖВ,
яких було взято
на диспансерний
облік з приводу
ВІЛ@інфекції
безпосередньо
під час
перебування на
стаціонарному
лікуванні з числа
вперше
діагностованих

68 145 175 143 137

Показники
якості: динаміка
частки  ЛЖВ,
яких було взято
на диспансерний
облік з приводу
ВІЛ@інфекції
безпосередньо
під час
перебування на
стаціонарному
лікуванні з числа
вперше
діагностованих у
ЗОЗ. Базовий
показник @18%

35 60 90 95 95

налагодження
медичного
нагляду з приводу
ВІЛ@інфекції
лікарем@
інфекціоністом за
місцем
проживання (у т.ч.
на базі КІЗ)

Департамент
охорони
здоров'я,
Управління
охорони
здоров'я
районних в
місті Києві
державних
адміністрацій

не потребує
фінансування

Показники
продукту:
кількість ЛЖВ  з
вперше
встановленим
діагнозом, які
взяті під медичне
спостереження
лікарем@
інфекціоністом за
місцем
проживання

704 1344 1584 1617 1584

Показники
якості: динаміка
частки осіб, які
спостерігаються з
приводу ВІЛ@
інфекції за
місцем
проживання (на
базі КІЗ),  від
кількості ЛЖВ,
зареєстрованих
на цій
адміністративно@
територіальній
одиниці. Базовий
показник @ 0%

20 40 60 70 80

забезпечення
супроводу
соціальними
працівниками
НУО
представників
груп підвищеного
ризику щодо
інфікування ВІЛ (у
разі виявлення у
них ВІЛ@інфекції)
до закладів
охорони здоров'я,
які надають
медичну допомогу
у зв'язку із ВІЛ@
інфекцією

Департамент
охорони
здоров'я,
Управління
охорони
здоров'я
районних в
місті Києві
державних
адміністра@
цій, НУО

інші кошти
(гранти,
благодійні
кошти)

9390,00 12900,00 14880,00 166125,50 18097,00 Показник затрат:
тис. грн

9390,00 12900,00 14880,00 166125,50 18097,00

Показники
продукту:
кількість ЛЖВ з
числа ГПР, які
звернулися за
отриманням
допомоги

600 700 800 900 1100

Показник
ефективності:
вартість витрат
на супровід ЛЖВ
до закладу
медичного
здоров'я  

22,36 23,04 21,88 20,51 18,28

Показники
якості: динаміка
частки ЛЖВ з
числа груп
підвищеного
ризику щодо
інфікування ВІЛ,
яких охоплено
медичним
спостереженням,
з числа  осіб, які
звернулися до
закладу за
направленням
НУО. Базовий
показник @ 60%. 

70 80 85 90 90 

скорочення
термінів взяття
ЛЖВ при
зверненні для
взяття під
медичний нагляд 

Департамент
охорони
здоров'я 

не потребує
фінансування 

Показники
продукту:
кількість ЛЖВ,
яких було взято
під медичний
нагляд у день
первинного
звернення з
приводу
діагностованої
ВІЛ@інфекції 

1267 1507 1452 1455 1411 
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Показники
якості: динаміка
частки осіб, яких
було взято під
медичний нагля@
ду день
первинного
звернення з
приводу
діагностованої
ВІЛ@інфекції.
Базовий
показник @ 5% 

40 50 60 70 80 

3.2. Забезпечити
діагностику
опортуністичних
інфекцій у ЛЖВ,
які взяті під
медичний нагляд
у зв'язку із ВІЛ@
інфекцією

2017@2021 Департамент
охорони
здоров'я 

бюджет м. Києва 881,31 1046,93 929,36 821,61 694,30 Показник затрат:
тис. грн

881,31 1046,93 929,36 821,61 694,30

Показник
продукту:
кількість ЛЖВ, які
охоплені
діагностикою
опортуністичних
інфекцій при
взятті під
медичний нагляд 

1200 1120 720 420 180

Показник
ефективності:
середня вартість
лабораторного
обстеження на
опортуністичні
інфекції

0,73 0,93 1,29 1,96 3,86

Показник якості:
динаміка частки
охоплення ЛЖВ
обстеженням на
опортуністичні
інфекції від
кількості взятих
під медичний
нагляд. Базовий
рівень показника
@ 30% 

50 40 30 20 10

3.3. Забезпечити
клініко@
лабораторне
обстеження ЛЖВ
при взятті під
медичний нагляд
у зв'язку із ВІЛ@
інфекцією у
Київському
міському центрі
профілактики та
боротьби зі
СНІДом, у тому
числі:

2017@2021 Всього за
розділом, тис.
грн. 

1688,44 1980,00 1746,79 1610,30 1437,12

загальнодіагнос@
тичні дослідження
та визначення
маркерів гепатитів
та сифілісу, з них:

375,544 447,959 393,002 380,404 339,633 Показник затрат:
тис. грн

375,544 447,959 393,002 380,404 339,633

діагностикою
вірусних гепатитів
В і C

Департамент
охорони
здоров'я 

бюджет м. Києва 38,613 44,554 38,614 32,792 29,703 Показник
продукту:
кількість ЛЖВ, які
охоплені
діагностикою ко@
інфекцій та
супутніх
захворювань 

2400  2800  2400  2100  1800  

діагностикою
сифілісу 

Департамент
охорони
здоров'я 

бюджет м. Києва 19,868 22,924 19,869 16,812 15,283

проведення
гематологічних і
біохімічних
досліджень

Департамент
охорони
здоров'я 

бюджет м. Києва 314,063 380,481 334,519 330,800 294,647

Показник
ефективності:
середня вартість
клініко@
лабораторного
обстеження ЛЖВ 

0,70 0,71 0,73 0,77 0,80

Показник якості:
динаміка
охоплення
повним клініко@
лабораторним
обстеженням
ЛЖВ при взятті
під медичний
нагляд. Базовий
рівень показника
@ 80%

100 100 100 100 100

визначення CD4 Департамент
охорони
здоров'я 

бюджет м. Києва 1096,355 1301,642 1108,984 979,340 838,284 Показник затрат:
тис. грн

1096,355 1301,642 1108,984 979,340 838,284

Показник
продукту:
кількість ЛЖВ,
яким проведено
визначення рівня
CD4 відповідно
до клінічного
протоколу, осіб

3520 3360 2640 2310 1980 

Показник
ефективності:
вартість одного
дослідження
CD4, тис. грн

0,31 0,38 0,42 0,42 0,42

Показник якості:
динаміка частки
осіб ЛЖВ, яким
визначений
рівень CD4.
Базовий
показник @ 100%

100 100 100 100 100

вакуумні системи
для забору крові
(вакутайнери)

Департамент
охорони
здоров'я 

бюджет м. Києва 219,542 230,400 244,800 250,560 259,200 Показник затрат:
тис. грн

219,542 230,400 244,800 250,560 259,200
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Показник
продукту:
кількість ЛЖВ,
яка забезпечена
вакуумними
системами для
забору крові,
осіб

3520 3360 2640 2310 1980 

Показник
ефективності:
вартість
забезпечення
вакуумними
системами
однієї особи ЛЖВ
на рік, тис. грн

0,06 0,06 0,09 0,10 0,13

Показник якості:
динаміка частки
осіб ЛЖВ, які
забезпечені
вакуумними
системами.
Базовий
показник @ 100%

100 100 100 100 100

3.4. Забезпечити
профілактику та
лікування
опортуністичних
інфекцій у ЛЖВ з
них:

2017@2021 Всього за
заходом, тис. грн 

4910,69 4449,17 3817,51 3305,02 2757,66

профілактика
опортуністичних
інфекцій у ЛЖВ

Департамент
охорони
здоров'я 

бюджет м. Києва 1527,00 1140,75 853,35 675,75 494,40 Показник затрат:
тис. грн

1527,00 1140,75 853,35 675,75 494,40

Показники
продукту:
кількість ЛЖВ, які
отримали:

профілактика
туберкульозу

Департамент
охорони
здоров'я 

бюджет м. Києва 540,000 360,000 270,000 225,000 135,000 профілактику
туберкульозу

3000 2000 1500 1250 750

профілактика
пневмоцистної
пневмонії

Департамент
охорони
здоров'я 

бюджет м. Києва 810,000 648,000 486,000 388,800 324,000 профілактику
пневмоцистної
пневмонії

1250 1000 750 600 500

профілактика
криптококозу

Департамент
охорони
здоров'я 

бюджет м. Києва 81,000 60,750 44,550 28,350 16,200 профілактику
криптококозу

100 75 55 35 20

профілактика
атипових
мікобактеріозів

Департамент
охорони
здоров'я 

бюджет м. Києва 96,000 72,000 52,800 33,600 19,200 профілактику
атипових
мікобактеріозів

100 75 55 35 20

Показник
ефективності:
середня вартість
1 курсу
профілактики
опортуністичних
інфекцій на рік

1,10 1,41 1,62 1,72 2,14

Показник якості:
динаміка частки
ЛЖВ, які
отримують
доступ до
профілактики
опортуністичних
інфекцій.
Базовий
показник @ 45%

100 100 100 100 100

лікування
опортуністичних
інфекцій

Департамент
охорони
здоров'я 

бюджет м. Києва 3383,691 3308,424 2964,160 2629,268 2263,260 Показник затрат:
тис. грн

3383,691 3308,424 2964,160 2629,268 2263,260

Показники
продукту:
кількість ЛЖВ, які
отримали
лікування
опортуністичних
інфекцій

510 432 318 290 240

Показник
ефективності:
середня вартість
лікування, тис.
грн 

6,63 7,66 9,32 9,07 9,43

Показник якості:
динаміка частки
ЛЖВ від тих, що
потребують, які
отримали
лікування
опортуністичних
інфекцій за
кошти місцевого
бюджету.
Базовий рівень
показника @ 10%

50 55 60 70 75

3.5. Забезпечити
навчання лікарів@
інфекціоністів
закладів охорони
здоров'я
вторинного рівня
надання медичної
допомоги з питань
діагностики та
лікування ВІЛ@
інфекції/СНІДу

2017@2021 Департамент
охорони
здоров'я 

інші кошти
(гранти,
благодійні
кошти)

225,00 237,5 250,00 250,00 250,00 Показник затрат:
тис. грн

225,00 237,5 250,00 250,00 250,00

Показники
продукту:
кількість лікарів@
інфекціоністів
закладів охорони
здоров'я
вторинного рівня
надання
медичної
допомоги, які
пройшли
навчання з
питань
діагностики та
лікування ВІЛ@
інфекції/СНІДу,
осіб

88 108 120 120 120

Показник
ефективності:
середня вартість
навчання, 
тис. грн. 

2,56 2,19 2,08 2,08 2,08
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Показник якості:
динаміка
показника
відсотка лікарів@
інфекціоністів
закладів охорони
здоров'я
вторинного рівня
надання
медичної
допомоги, які
пройшли
навчання з
питань
діагностики та
лікування ВІЛ@
інфекції/СНІДу.
Базовий рівень @
3%

90 95 100 100 100

4. Охоплення
людей, які
живуть з
ВІЛ,
антиретро@
вірусною
терапією

4.1. Прискорити
розширення
доступу ЛЖВ до
антиретровірусно@
го лікування (далі
@ АРТ)  шляхом:

2017@2021 Всього за
заходом, тис.
грн. 

153151,63 188448,00 144847,63 150847,63 150847,63

продовження та
залучення до АРТ
пацієнтів, які
перебувають під
медичним
наглядом в
Київському
міському центрі
профілактики та
боротьби зі
СНІДом, до
лікування  та
забезпечити
доступ до АРВП
другого та
третього ряду за
наявності клініко@
лабораторних
показань

Департамент
охорони
здоров'я 

Державний
бюджет

58704,00 66504,00 Показник затрат:
тис. грн

58704,00 66504,00

Показники
продукту:
чисельність ЛЖВ,
які отримують
АРТ

12704 15704 18204* 20204* 21804*

Показник
ефективності:
середня вартість
річного курсу АРТ
для одного ЛЖВ,
тис. грн

Показник якості:
динаміка
показника
охоплення
антиретровірус@
ною терапією
ЛЖВ, які знають
свій ВІЛ@статус та
охоплені
медичним
спостереженням,
відносно
базового
показника @
60,7%

Департамент
охорони
здоров'я

інші кошти
(гранти,
благодійні
кошти)

93744,00 121944,00 144144,00 150144,00 150144,00 Показник затрат:
тис. грн

93744,00 121944,00 144144,00 150144,00 150144,00

Показники
продукту:
чисельність ЛЖВ,
яким призначено
АРТ, осіб

5000 3000 2500 2000 1600

Показник
ефективності:
середня вартість
річного курсу АРТ
для одного ЛЖВ,
тис. грн

18,00 12,00

Показник якості:
динаміка
показника
охоплення
антиретровірусно
ю терапією ЛЖВ,
які знають свій
ВІЛ@статус та
охоплені
медичним
спостереженням,
відносно
базового
показника @
60,7%

84,1 87,7 89,7 90,2 90,1

призначення
антиретровірусних
препаратів
(базових схем І
ряду) лікарями@
інфекціоністами за
місцем
проживання
пацієнта

2017@2021 Департамент
охорони
здоров'я,
Управління
охорони
здоров'я
районних в
місті Києві
державних
адміністрацій

не потребує
фінансування

Показники
продукту: число
ЛЖВ, яким було
призначено
базові схеми АРТ
за місцем
проживання, осіб

1500 2000 2000 1800 1550

Показник якості:
динаміка частки
ЛЖВ з числа
вперше
виявлених, яким
призначено АРТ
лікарем@
інфекціоністом за
місцем
проживання.
Базовий рівень
показника @ 0%

50 60 70 75 75
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децентралізації
призначення та
видачі
антиретровірусних
препаратів
лікарями@
інфекціоністами за
місцем
проживання
пацієнта

2017@2021 Департамент
охорони
здоров'я,
Управління
охорони
здоров'я
районних в
місті Києві
державних
адміністра@
цій

не потребує
фінансування

Показники
продукту: число
ЛЖВ, які
отримують АРТ
за місцем
проживання, осіб

6795 9666 12789 16110 19602

Показник якості:
динаміка частки
ЛЖВ, які
отримують
препарати АРТ за
місцем
проживання.
Базовий рівень
показника @ 40%

45 54 63 72 81

наближення
послуг
диспансерного
спостереження
ЛЖВ до місця
проживання
(координація
лікування
ВІЛ/СНІДу  та
методичний
супровід
децентралізації
АРТ лікарем@
інфекціоністом
Київського
міського центру
профілактики та
боротьби зі
СНІДом, який
закріплений за
окремим районом
міста)

2017@2021 Департамент
охорони
здоров'я,
Управління
охорони
здоров'я
районних в
місті Києві
державних
адміністра@
цій

інші кошти
(гранти,
благодійні
кошти)

703,63 703,63 703,63 703,63 703,63 Показник затрат:
тис. грн

703,63 703,63 703,63 703,63 703,63

Показники
продукту:
кількість ЛЖВ,
яка
спостерігається
за місцем
проживання, осіб

7550 10740 14210 17900 21780

Показник
ефективності:
Витрати на
здійснення
координації
диспансерного
спостереження,
тис. грн

0,09 0,07 0,05 0,04 0,03

Показник якості:
динаміка частки
ЛЖВ (з числа
мешканців цього
району), які
отримують АРТ
та  перебувають
під медичним
наглядом за
місцем
проживання.
Базовий рівень @
40%

50 60 70 80 90

4.2. Оптимізувати
процес видачі
антиретровірусних
препаратів (далі @
АРВП) шляхом:

2017@2018 Показник затрат:
тис. грн

350,00 420,00 450,00 470,00 500,00

запровадження
рецептурної
безкоштовної
видачі
антиретровірусних
препаратів через
аптечну мережу;
визначення
механізму
моніторингу руху
АРВП при видачі
через аптеки з
урахуванням
різних джерел
фінансування

Департамент
охорони
здоров'я,
Управління
охорони
здоров'я
районних в
місті Києві
державних
адміністра@
цій

інші кошти
(гранти,
благодійні
кошти)

350,00 420,00 450,00 470,00 500,00 Показник затрат:
тис. грн

350,00 420,00 450,00 470,00 500,00

Показник
продукту:
кількість
аптечних
закладів та
чисельність ЛЖВ,
які отримують у
них АРВП
(моніторинг
запровадження)

5 8 10 14 16

Показник
ефективності:
вартість затрат на
одного пацієнта,
який отримує
АРТ через аптеку,
тис. грн. Базовий
рівень @ 0%

0,06 0,05 0,04 0,03 0,03

Показник якості:
частка пацієнтів,
яка отримує АРТ
через аптечну
мережу, осіб

40 50 60 70 80

4.3. Забезпечити
навчання лікарів@
інфекціоністів та
лікарів інших
спеціальностей,
які залучені до
надання медичної
допомоги ЛЖВ, з
питань: 

2017@2021 Всього за
розділом, тис.
грн. 

1078,75 430,50 366,00 293,00 251,00 Показник затрат:
тис. грн 

1078,75 430,50 366,00 293,00 251,00 

антиретровірусної
терапії 

Департамент
охорони
здоров'я,
Управління
охорони
здоров'я
районних в
місті Києві
державних
адмі@
ністрацій 

бюджет м. Києва 270,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Показник затрат:
тис. грн 

270,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
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інші кошти
(гранти,
благодійні
кошти)

135,00 30,00 30,00 15,00 15,00 Показник затрат:
тис. грн

135,00 30,00 30,00 15,00 15,00

Показник
продукту:
кількість лікарів,
які охопленні
безперервним
навчанням з
антиретровірусно
ї терапії 

35 40 40 40 40

Показник
ефективності:
середні витрати
на підготовку та
підвищення
кваліфікації
лікаря з
антиретровірусно
ї терапії, тис. грн

11,57 1,5 1,5 1,5 1,5

в т.ч. за рахунок
коштів місцевого
бюджету, тис. грн

7,71 0,75 0,75 0,75 0,75

Показник якості:
відсоток
підготовлених
лікарів, які
кваліфіковано
призначають та
забезпечують
моніторинг
ефективності
антиретровірусно
ї терапії 

90 100 100 100 100

профілактики,
діагностики та
лікування
опортуністичних
інфекцій у ЛЖВ

Департамент
охорони
здоров'я,
Управління
охорони
здоров'я
районних в
місті Києві
державних
адміністрацій

бюджет м. Києва 225,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Показник затрат:
тис. грн

225,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

інші кошти
(гранти,
благодійні
кошти)

178,75 198,00 156,00 98,00 56,00 Показник затрат:
тис. грн

178,75 198,00 156,00 98,00 56,00

Показник
продукту:
кількість лікарів,
які охоплені
безперервним
навчанням з
профілактики,
діагностики та
лікування
опортуністичних
інфекцій у ЛЖВ 

30 36 40 40 40

Показник
ефективності:
середні витрати
на підготовку та
підвищення
кваліфікації
лікаря з
антиретровірусно
ї терапії, тис. грн

13,46 7,17 5,4 3,95 2,90

в т.ч. за рахунок
коштів місцевого
бюджету, тис. грн

7,5 1,67 1,50 1,50 1,50

Показник якості:
відсоток
підготовлених
лікарів, які
надають якісні
медичні послуги
з діагностики та
лікування
опортуністичних
інфекцій у ЛЖВ

75 90 100 100 100

діагностики та
лікування ко@
інфекцій у ЛЖВ
(ВІЛ, вірусного
гепатиту В і С,
туберкульозу)

Департамент
охорони
здоров'я,
Управління
охорони
здоров'я
районних в
місті Києві
державних
адміністрацій

бюджет м. Києва 180,00 75,00 60,00 60,00 60,00 Показник затрат:
тис. грн

180,00 75,00 60,00 60,00 60,00 

інші кошти
(гранти,
благодійні
кошти)

90,00 37,50 30,00 30,00 30,00 Показник затрат:
тис. грн

90,00 37,50 30,00 30,00 30,00

Показник
продукту:
кількість лікарів,
які пройшли
навчання з
діагностики та
лікування ко@
інфекцій у ЛЖВ 

23 32 40 40 40

Показник
ефективності:
середні витрати
на підготовку та
підвищення
кваліфікації
лікаря з
антиретровірусно
ї терапії, тис. грн

11,74 3,52 2,25 2,25 2,25 

в т.ч. за рахунок
коштів місцевого
бюджету, тис. грн

7,83 2,34 1,50 1,50 1,50

Показник якості:
відсоток лікарів,
які пройшли
навчання з
діагностики та
лікування ко@
інфекцій у ЛЖВ

60 80 100 100 100



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
4 ñ³÷íÿ 2017 ð.

¹1(4914)

32

4.4. Забезпечити
стажування на базі
Київського
міського центру
профілактики та
боротьби зі
СНІДом лікарів@
інфекціоністів, які
залучаються до
надання медичної
допомоги людям,
які живуть з ВІЛ 

2017@2021 Департамент
охорони
здоров'я

не потребує
фінансування

Показник
продукту:
кількість лікарів@
інфекціоністів, які
пройшли
стажування для
надання
медичної
допомоги
людям, які
живуть з
ВІЛ/СНІДом, 
осіб

35 39 42 42 42

Показник якості:
досягнення і
утримання рівня
охоплення
лікарів, які
долучаються до
надання
медичної
допомоги ЛЖВ,
стажуванням з
питань
діагностики та
лікування
ВІЛ/СНІДу.
Базовий рівень @
0%

90 90 90 90 90

4.5. Забезпечити
постійне
підвищення
кваліфікації з
питань ВІЛ/СНІДу
лікарів, які
надають
спеціалізовану
допомогу ЛЖВ

2017@2021 Департамент
охорони
здоров'я

не потребує
фінансування

Показник
продукту:
Кількість лікарів,
які взяли участь у
заходах з
підвищення
кваліфікації з
питань
ВІЛ/СНІДу, осіб

88 108 120 120 120

Показник якості:
частка лікарів, які
підвищили
кваліфікацію з
питань
ВІЛ/СНІДу
впродовж року

100 100 100 100 100

4.6. Забезпечити
соціальний
супровід ЛЖВ
(насамперед
представників
груп підвищеного
ризику щодо
інфікування ВІЛ)
силами НУО та
Київського
міського центру
соціальних служб
для дітей, сім'ї і
молоді)

2017@2021 Київський
міський
центр
соціальних
служб для
дітей, сім'ї і
молоді, НУО 

інші кошти
(гранти,
благодійні
кошти)

4341,00 6841,00 8341,00 9591,00 9691,00 Показник затрат:
тис. грн

4341,00 6841,00 8341,00 9591,00 9691,00

Показник
продукту:
Кількість осіб, які
отримують
соціальний
супровід

6040 8950 12180 13400 14520

Показник
ефективності:
річна вартість
соціального
супроводу однієї
особи ЛЖВ, тис.
грн

0,72 0,76 0,68 0,72 0,66

Показник якості:
динаміка
показника
охоплення ЛЖВ,
які перебувають
під медичним
спостереженням,
соціальним
супроводом
відносно
базового рівня @
44%

40 50 60 60 60

5. Досягнення
високої
ефективно@
сті лікуван@
ня у людей,
які живуть з
ВІЛ та
отримують
антиретро@
вірусну
терапію

5.1. Забезпечити
клініко@
лабораторний
моніторинг та
оцінку
ефективності АРТ
(згідно з клінічним
протоколом)

2017@2021 Всього за
розділом, тис.
грн.

46083,18 56125,28 29019,319 32016,369 37968,87

Департамент
охорони
здоров'я 

бюджет м. Києва 21422,09 26155,689 29019,319 32016,369 37968,87 Показник затрат:
тис. грн

21422,09 26155,689 29019,319 32016,369 37968,87

Показник
продукту:
чисельність ЛЖВ,
у яких досягнуто
невизначуваного
рівня вірусного
навантаження 
(< 40 РНК
копій/мл)

10084 13684 16384 18184 19624

Показник
ефективності:
вартість клініко@
лабораторного
супроводу
ефективності
лікування 1
людини на рік,
тис. грн 

2,12 1,90 1,77 1,76 1,93

Міністерство
охорони
здоров'я 

Державний
бюджет

24661,10 29969,60 Показник затрат
тис. грн

24661,10 29969,60
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Показник
продукту:
чисельність ЛЖВ,
у яких досягнуто
невизначуваного
рівня вірусного
навантаження 
(< 40 РНК
копій/мл)

11434 14134 16384* 18184* 19624*

Показник
ефективності:
вартість клініко@
лабораторного
супроводу
ефективності
лікування 1
людини на рік,
тис. грн. 

2,16 2,12

Показник якості:
динаміка
показника
відсотка ЛЖВ,
охоплених
клініко@
лабораторним
моніторингом
ефективності
АРТ. Базовий
рівень @ 95%

100 100 100 100 100

5.2. Запровадити
систему
диференційованог
о підходу до
соціального
супроводу ЛЖВ,
які готуються або
отримують АРТ,
для досягнення
високого рівня
прихильності
силами НУО та
Київського
міського центру
соціальних служб
для дітей, сім'ї і
молоді

2017@2018 Київський
міський
центр
соціальних
служб для
дітей, сім'ї і
молоді, НУО 

не потребує
фінансування

Показник
продукту:
кількість ЛЖВ з
числа нових
випадків серед
осіб груп
підвищеного
ризику щодо
інфікування ВІЛ,
які охоплені
соціальним
супроводом для
досягнення
прихильності до
АРТ

1296 1680 1296 1260 1080

Показник якості:
динаміка частки
ЛЖВ, які
утримуються на
лікуванні
впродовж 12
місяців від
початку
лікування.
Базовий рівень @
85%

90 92 93 94 95

5.3. Розвиток
людських
ресурсів:
Забезпечити
підвищення
кваліфікації
медичних
працівників,
залучених до
надання медичної
допомоги ЛЖВ
шляхом
стажування у
провідних
практиках
міжнародних
партнерів

2017@2021 Департамент
охорони
здоров'я

інші кошти
(гранти,
благодійні
кошти)

288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 Показник затрат:
тис. грн

288,00 288,00 288,00 288,00 288,00

Показник
продукту:
кількість лікарів,
які підвищили
кваліфікацію з
питань
ВІЛ/СНІДу, та
надають
кваліфіковану
допомогу ЛЖВ

5 5 5 5 5

Показник
ефективності:
затрати до
кількості
навчених лікарів,
які надають
допомогу ЛЖВ,
тис. грн

57,6 28,8 19,2 14,4 11,5

Показник якості:
динаміка частки
лікарів, які
пройшли
стажування, з
числа тих, що
надають
допомогу ЛЖВ.
Базовий рівень @
12%

13 16 21 27 33

6. Адміністрування
та моніторинг
виконання заходів
Програми за
стратегією Fast@
Track 

Показник
продукту:
кількість
розроблених
нормативних
актів, проектів
рішень 

41 31 21 31 18

Показник
ефективності:
відсоток
прийнятих до
виконання
нормативних
актів або рішень
від розроблених

100 100 100 100 100

Показник якості:
динаміка відсот@
ка прийнятих до
виконання нор@
мативних актів
або рішень по@
рівняно з попе@
реднім роком

100 0 0 0 0

6.1. Створити та
забезпечити
діяльність групи з
впровадження
стратегії Fast@Track
Cities у м. Києві 

2017@2021 Виконавчий
орган
Київської
міської ради
(Київська
міська
державна
адмі@
ністрація)

не потребує
фінансування
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6.2. Забезпечити
розробку та
затвердження
регулюючих
нормативних актів
щодо:

2017@2021

децентралізації
медичної
допомоги людям,
які живуть з ВІЛ

2017 Департамент
охорони
здоров'я

не потребує
фінансування

затвердження
регіональних та
локальних
протоколів
надання медичної
допомоги людям,
які живуть з ВІЛ

2017@2020 Департамент
охорони
здоров'я

не потребує
фінансування

оптимізації
маршруту пацієнта
з ВІЛ

2017@2021 Департамент
охорони
здоров'я

не потребує
фінансування

моніторингу
ефективності та
оцінки якості
медичних послуг
людям, які живуть
з ВІЛ у закладах
охорони здоров'я 

2017 Департамент
охорони
здоров'я

не потребує
фінансування

створення у
кожному
адміністративному
районі міста
локальної команди
з покращення
якості надання
послуг людям, які
живуть з ВІЛ

2017 Департамент
охорони
здоров'я,
районні у
місті Києві
державні
адміністрації

не потребує
фінансування

6.3. Забезпечити
координацію
проектів
донорської і
технічної допомоги
в рамках Програми
(аналіз прогалин,
визначення
пріоритетів
донорської
допомоги,
розрахунок
потреби, оцінка
ефективності
пілотних проектів)

2017@2021 Київська
міська
координа@
ційна рада з
питань
протидії
туберкульо@
зу та ВІЛ@
інфекції,
група з
впровад@
ження
стратегії
Fast@Track
Cities у
м. Києві

не потребує
фінансування

6.4. Забезпечити
постійний
моніторинг та
експертну оцінку
реалізації
програми за
стратегією Fast@
Track Cities за
участю
міжнародних та
національних
експертів, у т.ч.
шляхом
підготовки:

2017@2021

Міський та районні
плани моніторингу
програми щодо
досягнення цілей
стратегії Fast@Track
Cities у м. Києві

2017@2021 Департамент
охорони
здоров'я,
районні у
місті Києві
державні
адміністрації

не потребує
фінансування

Річні звіти  щодо
досягнення цілей
стратегії Fast@Track
Cities у м. Києві

2017@2021 Департамент
охорони
здоров'я,
районні у
місті Києві
державні
адміністрації

не потребує
фінансування

Експертна оцінка
досягнення цілей
стратегії Fast@Track
Cities у м. Києві

Міжнародні
та
національні
експерти,
група з
впровад@
ження
стратегії
Fast@Track
Cities у
м. Києві

не потребує
фінансування

6.5. Забезпечити
моніторинг
реалізації заходів з
децентралізації
медичної
допомоги ЛЖВ

2017@2021 Департамент
охорони
здоров'я,
група з
впровад@
ження
стратегії
Fast@Track
Cities у
м. Києві

не потребує
фінансування

6.6. Забезпечити
щорічне
планування та
узгодження
мобілізації
ресурсів для
досягнення цілей
стратегії Fast@Track
Cities у м. Києві

2017@2021 Київська
міська
координа@
ційна рада з
питань
протидії
туберкульо@
зу та ВІЛ@
інфекції,
група з
впровад@
ження
стратегії
Fast@Track
Cities у
м. Києві

не потребує
фінансування

6.7. Забезпечити на
постійній основі
інформування
громади міста
Києва про хід
реалізації заходів з
подолання епідемії
ВІЛ/СНІДу та
досягнення цілей
стратегії Fast@Track
Cities у м. Києві

2017@2021 Департамент
охорони
здоров'я,
група з
впровад@
ження
стратегії
Fast@Track
Cities у
м. Києві

не потребує
фінансування

Ñêîðî÷åííÿ:  ÃÏÐ - ãðóïè ï³äâèùåíîãî ðèçèêó ùîäî ³íô³êóâàííÿ Â²Ë,ËÆÂ - ëþäè, ÿê³ æèâóòü ç Â²Ë,ËÂ²Í - ëþäè, ÿê³ âæèâàþòü ³í'ºêö³éí³ íàðêîòèêè, ÐÊÑ - ðîá³òíèêè êîìåðö³éíîãî ñåêñó,×Ñ× -

÷îëîâ³êè, ÿê³ ìàþòü ñåêñóàëüí³ ñòîñóíêè ³ç ÷îëîâ³êàìè  
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Äîäàòîê 3

äî Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè

ïðîòèä³¿ åï³äåì³¿ Â²Ë-³íôåêö³¿

íà 2017-2021 ðîêè

Результативні показники Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ�інфекції на 2017�2021 роки

Найменування показника Значення показника за роками

2017 2018 2019 2020 2021

Показники витрат

обсяг коштів бюджету м. Києва,  тис. грн 41753,66 48373,21 46665,72 48703,36 53238,80

Показники продукту

кількість ЛВІН, які отримали послуги з профілактики ВІЛ 22000 24000 26000 28000 30000

кількість ЧСЧ, які отримали послуги з профілактики ВІЛ 15700 17700 19500 21500 24000

кількість РКС, які отримали послуги з профілактики ВІЛ 5700 6500 7300 8100 8900

кількість видів рекламної продукції, яка була
виготовлена та розміщена, розповсюджена

4 4 4 4 4

розробка та впровадження нових заходів направлених
на досяжність важкодоступних ГПР, маршрут пацієнта
тощо

4 4 4 2 2

забезпечення функціонування мобільних амбулаторій,
автомобіль

3 3 4 4 5

кількість ЧСЧ, які отримали преконтактну профілактику
(в рамках пілоту)

100

кількість ЧСЧ, які отримали преконтактну профілактику  2430 4860 7290 9720

кількість статевих партнерів ЛЖВ, яких було взято під
медичне  спостереження

150 195 225 240 270

кількість ЛВІН, які отримують ЗПТ, всього 1550 1650 1700 1750 1800

кількість нових кабінетів ЗПТ на базі закладів охорони
здоров'я

2 2 4 4 2

кількість закладів охорони здоров'я, на базі яких
надаються послуги ЗПТ

8 10 14 18 20

кількість ЛВІН, які отримують ЗПТ 900 1400 1400*1 1400*1 1400*1

кількість ЛВІН, які отримують ЗПТ 500

кількість ЛВІН, які отримують ЗПТ 150 250 300 350 400

з них  які отримують ЗПТ на базі аптечної мережі 150 250 300 350 400

кількість осіб на ЗПТ, які охоплені тестуванням на ВІЛ@
інфекцію 

750 920 1156 1359 1562

кількість вагітних жінок, охоплених обстеженням на ВІЛ@
інфекцію, осіб

35000 37500 37500*2 37500*2 37500*2

кількість дітей першого року життя, народжених ВІЛ@
інфікованими матерями, які забезпечені  адаптованими
молочними сумішами, осіб

300 300 300 300 300

кількість ВІЛ@інфікованих жінок, які  забезпечені
антиретровірусними препаратами для профілактики
передачі ВІЛ@інфекції від матері до дитини

300 300 300 300 300

кількість осіб, які пройшли навчання з надання
комплексних профілактичних послуг ГПР  щодо
інфікування ВІЛ

60 120 180 60 30

кількість людей, які обстежені на ВІЛ@інфекцію 160000 140000 80000 70000 60000

кількість виявлених випадків ВІЛ@інфекції  3520 3360 2640 2310 1980

кількість закладів охорони здоров'я, де населення має
доступ до ПТВ, одиниць

33 41 49 62 62

кількість закладів, де запроваджено лабораторне
підтвердження та реєстрація випадку за місцем
виявлення, одиниць

10 23 23 23 23

кількість закладів охорони здоров'я, у яких
запроваджений  міський день тестування  на ВІЛ@
інфекцію, одиниць

25 32 32 32 32

кількість створених кабінетів інтегрованої допомоги ГПР,
одиниць  

2 2

кількість осіб з числа ГПР, у яких було діагностовано ВІЛ
на базі НУО

2170 4820 5280 5760 6290

проведення зовнішньої оцінки якості досліджень з
використанням швидких тестів на рік

15 15 15 15 15

кількість лікарів закладів охорони здоров'я ПМСД, які
впродовж року пройшли навчання з питань
застосування у практиці навичок з ПТВ

500 400 30 30 30

кількість закладів охорони здоров'я вторинного рівня,
лікарі яких мають навички з ПТВ

20 38 40 40 40

загальна чисельність людей з ВІЛ, які залучені до
системи медичного спостереження

15100 17900 20300 22400 24200

кількість зареєстрованих нових випадків ВІЛ@інфекції 2400 2800 2400 2100 1800

ЛЖВ, яких було взято на диспансерний облік з приводу
ВІЛ@інфекції безпосередньо під час перебування на
стаціонарному лікуванні з числа вперше діагностованих

68 145 175 143 137

кількість ЛЖВ  з вперше встановленим діагнозом, які
взяті під медичне спостереження лікарем@інфекціоністом
за місцем проживання

704 1344 1584 1617 1584

кількість ЛЖВ з числа ГПР, які звернулися за отриманням
допомоги

600 700 800 900 1100

кількість ЛЖВ, яких було взято під медичний нагляд у
день первинного звернення з приводу діагностованої
ВІЛ@інфекції.

1267 1507 1452 1455 1411

кількість ЛЖВ, які охоплені діагностикою
опортуністичних інфекцій при взятті під медичний
нагляд 

1200 1120 720 420 180

кількість ЛЖВ, які охоплені діагностикою ко@інфекцій та
супутніх захворювань 

2400  2800 2400 2100 1800

кількість ЛЖВ, яким проведено визначення рівня CD4
відповідно до клінічного протоколу, осіб

3520 3360 2640 2310 1980

кількість ЛЖВ, яка забезпечена вакуумними системами
для забору крові, осіб

3520 3360 2640 2310 1980

кількість ЛЖВ, які отримали:

профілактику туберкульозу 3000 2000 1500 1250 750

профілактику пневмоцистної пневмонії 1250 1000 750 600 500

профілактику криптококозу 100 75 55 35 20

профілактику атипових мікобактеріозів 100 75 55 35 20

кількість ЛЖВ, які отримали лікування опортуністичних
інфекцій

510 432 318 290 240

кількість лікарів@інфекціоністів закладів охорони
здоров'я вторинного рівня надання медичної допомоги
які пройшли навчання з питань діагностики та лікування
ВІЛ@інфекції/СНІДу, осіб

88 108 120 120 120

чисельність ЛЖВ, які отримують АРТ 12704 15704 18204*3 20204*3 21804*3

чисельність ЛЖВ, яким призначено АРТ, осіб 5000 3000 2500 2000 1600

число ЛЖВ, яким було призначено базові схеми АРТ за
місцем проживання, осіб

1500 2000 2000 1800 1550

число ЛЖВ, які отримують АРТ за місцем проживання,
осіб

6795 9666 12789 16110 19602

кількість ЛЖВ, яка спостерігається за місцем
проживання, осіб

7550 10740 14210 17900 21780

кількість аптечних закладів та чисельність ЛЖВ, які
отримують у них АРВП (моніторинг запровадження)

5 8 10 14 16

кількість лікарів, які охопленні безперервним навчанням
з антиретровірусної терапії

35 40 40 40 40

кількість лікарів, які охоплені безперервним  навчанням
з профілактики, діагностики та лікування
опортуністичних інфекцій у ЛЖВ

30 36 40 40 40

кількість лікарів, які пройшли навчання з діагностики та
лікування ко@інфекцій у ЛЖВ

23 32 40 40 40

кількість лікарів@інфекціоністів, які до надання медичної
допомоги людям, які живуть з ВІЛ та пройшли
стажування, осіб

35 39 42 42 42

кількість лікарів, які взяли участь у заходах з підвищення
кваліфікації з питань ВІЛ/СНІДу, осіб

88 108 120 120 120

кількість, які отримують соціальний супровід 6040 8950 12180 13400 14520

чисельність ЛЖВ, у яких досягнуто невизначуваного
рівня вірусного навантаження (< 40 РНК копій/мл)

10084 13684 16384 18184 19624

чисельність ЛЖВ, у яких досягнуто невизначуваного
рівня вірусного навантаження (< 40 РНК копій/мл)

11434 14134 16384*4 18184*4 19624*4

кількість ЛЖВ з числа нових випадків серед осіб груп
підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, які охоплені
соціальним супроводом для досягнення прихильності
до АРТ

1296 1680 1296 1260 1080

кількість лікарів, які підвищили кваліфікацію з питань
ВІЛ/СНІДу, та надають кваліфіковану допомогу ЛЖВ

5 5 5 5 5

кількість розроблених нормативних актів, проектів
рішень 

41 31 21 31 18

Показники ефективності

вартість комплексного пакету послуг на одного
представника групи ЛВІН на рік, тис. грн

0,51 0,50 0,50 0,50 0,50

вартість комплексного пакету послуг на одного
представника групи ЧСЧ на рік, тис. грн

0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

вартість комплексного пакету послуг на одного
представника групи РКС на рік, тис. грн

0,66 0,66 0,66 0,66 0,66

середня вартість на рік 1 виду рекламної
продукції/інформаційних матеріалів, тис. грн

155,0 137,5 137,5 87,5 87,5

вартість забезпечення діяльності 1 мобільної
амбулаторії на рік, тис. грн

383,33 383,33 465,00 465,00 450,00

витрати на проведення 1 курсу преконтактної
профілактики, тис. грн

0,80

витрати на проведення 1 курсу преконтактної
профілактики, тис. грн

0,80 0,80 0,80 0,80

середній обсяг витрат на забезпечення залучення 1
статевого партнера ЛЖВ до медичного спостереження,
тис. грн

4,23 3,26 2,82 2,65 2,35

вартість 1 курсу ЗПТ на рік при отриманні препаратів у
спеціалізованих закладах  охорони здоров'я, тис. грн

1,83 1,54 1,54 1,54 1,54

вартість 1 курсу ЗПТ на рік при отриманні препаратів у
спеціалізованих закладах  охорони здоров'я, тис. грн

1,10

вартість 1 курсу ЗПТ на рік при отриманні препаратів у
аптечних закладах (кошти бюджету м. Києва),  тис. грн

5,84 5,84 5,84 5,84 5,84

вартість 1 тестування на ВІЛ@інфекцію на рік, тис. грн 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

вартість охоплення скринінгом на ВІЛ 1 вагітної жінки,
тис. грн

0,08 0,08

вартість вигодування 1 дитини, народженої від ВІЛ@
інфікованої жінки на рік, тис. грн

5,72 5,72 5,72 5,72 5,72

витрати на проведення навчання на рік, тис. грн 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

відсоток позитивних результатів тестування на ВІЛ@
інфекції, %

2,2 2,4 3,3 3,3 3,3

середня чисельність населення на 1 діючий кабінет
інтегрованої допомоги ГПР, тис. осіб

450 338 270 270 270

середня вартість облаштування одного кабінету
інтегрованої допомоги ГПР, тис. грн

600,00 600,00

вартість виявлення 1 ЛЖВ з числа ГПР на базі НУО 0,55 0,23 0,18 0,15 0,12

середні витрати на залучення 1 ЛЖВ до медичного
спостереження, тис. грн

0,30 0,31 0,31 0,34 0,38

вартість витрат на супровід ЛЖВ до закладу медичного
здоров'я  

22,36 23,04 21,88 20,51 18,28

середня вартість лабораторного  обстеження на
опортуністичні інфекції

0,73 0,93 1,29 1,96 3,86

середня вартість клініко@лабораторного  обстеження
ЛЖВ 

0,70 0,71 0,73 0,77 0,80
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вартість одного дослідження CD4, тис. грн 0,31 0,38 0,42 0,42 0,42

вартість забезпечення вакуумними системами  однієї
особи ЛЖВ на рік, тис. грн 

0,06 0,06 0,09 0,10 0,13

середня вартість 1 курсу профілактики опортуністичних
інфекцій на рік

1,10 1,41 1,62 1,72 2,14

середня вартість лікування, тис. грн 6,63 7,66 9,32 9,07 9,43

середня вартість навчання, тис. грн. 2,56 2,19 2,08 2,08 2,08

середня вартість річного курсу АРТ для одного ЛЖВ, тис.
грн

середня вартість річного курсу АРТ для одного ЛЖВ, тис.
грн

18,00 12,00

витрати на здійснення координації диспансерного
спостереження, тис. грн 

0,09 0,07 0,05 0,04 0,03

вартість затрат на одного пацієнта, який отримує АРТ
через аптеку, тис. грн Базовий рівень @ 0%

0,06 0,05 0,04 0,03 0,03

середні витрати на підготовку та підвищення
кваліфікації лікаря з антиретровірусної терапії, тис. грн

11,57 1,5 1,5 1,5 1,5

середні витрати на підготовку та підвищення
кваліфікації лікаря з антиретровірусної терапії, тис. грн

13,46 7,17 5,4 3,95 2,90

середні витрати на підготовку та підвищення
кваліфікації лікаря з антиретровірусної терапії, тис. грн

11,74 3,52 2,25 2,25 2,25

в т.ч. за рахунок коштів місцевого бюджету, тис. грн 7,83 2,34 1,50 1,50 1,50

річна вартість соціального супроводу однієї особи ЛЖВ,
тис. грн

0,72 0,76 0,68 0,72 0,66

вартість клініко@лабораторного супроводу ефективності
лікування 1 людини на рік, тис. грн 

2,12 1,90 1,77 1,76 1,93

вартість клініко@лабораторного супроводу ефективності
лікування 1 людини на рік, тис. грн 

2,16 2,12

затрати до кількості навчених лікарів, які надають
допомогу ЛЖВ, тис. грн

57,6 28,8 19,2 14,4 11,5

відсоток прийнятих до виконання нормативних актів
або рішень від розроблених

100 100 100 100 100

Показник якості

динаміка частки ЛВІН, які охоплені послугами з
профілактики ВІЛ відносно базового показника @ 50%
від оціночної чисельності (%)

66 72 78 84 90

динаміка частки ЧСЧ, які охоплені послугами з
профілактики ВІЛ відносно базового показника @ 58%
від оціночної чисельності (%)

65 73 80 88 99

динаміка частки РКС, які охоплені послугами з
профілактики ВІЛ відносно базового показника @ 56%
від оціночної чисельності (%)

57 65 73 81 89

відсоток охоплення ГПР інформаційними матеріалами з
питань запобігання інфікування ВІЛ (%)

60 50 50 30 30

збільшення частки осіб з числа ГПР,  які охоплені
профілактичними послугами з питань ВІЛ (%)

50 70 80 85 85

відсоток представників ГПР, які мають доступ до послуг
мобільної амбулаторії відносно базового 35% (%)

40 45 50 55 60

динаміка зміни частки ЧСЧ, які отримують  преконтактну
профілактику  інфікування ВІЛ від оціночної чисельності
ЧСЧ, порівняно з базовим рівнем @ 0%

0,41

динаміка зміни частки ЧСЧ, які отримують  преконтактну
профілактику  інфікування ВІЛ від оціночної чисельності
ЧСЧ, порівняно з базовим рівнем @ 0%

10 20 30 40

динаміка зміни частки статевих партнерів ЛЖВ, яких
взято під медичне спостереження у разі   виявлення ВІЛ
серед осіб зазначеної категорії, %. Базовий показник @
20% 

50 65 75 80 90

динаміка зміни числа ЛВІН, які охоплені ЗПТ на базі
закладів охорони здоров'я ПМСД, відносно базового
показника 2016 року @ 875 осіб

1200 1100 1000 900 800

динаміка зміни числа ЛВІН, які охоплені ЗПТ на базі
закладів охорони здоров'я ПМСД, відносно базового
показника 2016 року @ 0 осіб

200 300 400 500 600

динаміка зміни частки ЛВІН, які охоплені ЗПТ від
оціночної чисельності ЛВІН, відносно базового
показника 2016 року @ 0%

2,6 4,07 4,07 4,07 4,07

динаміка зміни частки ЛВІН, які охоплені ЗПТ від
оціночної чисельності ЛВІН, відносно базового
показника 2016 року @ 2,5%

1,45

динаміка зміни частки ЛВІН, які охоплені ЗПТ від
оціночної чисельності ЛВІН, відносно базового
показника 2016 року @ 2,5%

4,5 5,7 6,9 8,2 9,4

досягнення та утримання рівня 100% охоплення
тестуванням на ВІЛ@інфекцію 1 раз на рік осіб на ЗПТ ,
відносно базового показника @ 80% (2016 рік)

100 100 100 100 100

досягнення та дотримання стандарту щодо 100%
охоплення  вагітних жінок обстеженням на ВІЛ@
інфекцію.  Базовий  показник @ 100% (2016 рік)

100 100

досягнення та утримання на рівні 100% рівень
забезпечення  дітей першого року життя, народжених
ВІЛ@інфікованими матерями адаптованими молочними
сумішами. Базовий  показник  @ 60%

100 100 100 100 100

динаміка охоплення ВІЛ@позитивних вагітних жінок та
дітей, народжених ними, профілактикою інфікування
ВІЛ антиретровірусними препаратами. Базове значення
показника @ 99,5%

99,5 99,5 99,75 99,75 99,80

збільшення частки соціальних працівників, які пройшли
навчання відносно базового рівня 70%

75 80 85 90 90

динаміка частки ЛЖВ, які знають свій ВІЛ@статус від
оціночної чисельності ЛЖВ, відносно базового рівня @
47%

63,3 73,7 81,2 86,5 90,3

динаміка частки закладів охорони здоров'я, де
населення має доступ до ПТВ, відносно базового
показника @ менше 10%

40 50 60 75 75

динаміка частки ЛЖВ, яким забезпечено реєстрацію та
лабораторне підтвердження випадку ВІЛ@інфекції за
місцем його виявлення відносно базового показника @
менше 36%

40 50 75 75 75

динаміка частки ЗОЗ, де запроваджений міський день
тестування  на ВІЛ@інфекцію (базовий показник @ 0%)

50 80 80 80 80

динаміка частки районів міста, де населення з числа ГПР
має доступ до послуг комплексних ВІЛ@послуг за місцем
проживання. Базовий показник @ 50% (2016 рік)

60 80 100 100 100

результативність (або відсоток позитивних результатів)
тестування ГПР на ВІЛ@інфекцію, %

5 10 10 10 10

забезпечення належного рівня якості досліджень з
використанням швидких тестів

динаміка відсотка лікарів, які пройшли навчання з
консультування і тестування на ВІЛ, і надають такі
послуги на робочому місці. Базовий рівень @ менше 1% 

50 60 70 80 90

динаміка відсотка закладів охорони здоров'я
вторинного рівня, лікарі яких мають навички з ПТВ

23 43 45 45 45

динаміка частки ЛЖВ від оціночної чисельності ЛЖВ, які
знають свій ВІЛ@статус та залучені до системи медичного
спостереження, відносно базового рівня  47% 

63,3 73,7 81,2 86,5 90,3

динаміка показника охоплення ВІЛ@позитивних осіб
медичним обліком від кількості ВІЛ@позитивних осіб за
даними СЕМ, %

68 83 91 91 91

динаміка частки  ЛЖВ, яких було взято на диспансерний
облік з приводу ВІЛ@інфекції безпосередньо під час
перебування на стаціонарному лікуванні з числа вперше
діагностованих у закладах охорони здоров'я. Базовий
показник @18%

35 60 90 95 95

динаміка частки осіб, які спостерігаються з приводу ВІЛ@
інфекції за місцем проживання (на базі КІЗ) від кількості
ЛЖВ, зареєстрованих на даній адміністративно@
територіальній одиниці. Базовий показник @ 0%

20 40 60 70 80

динаміка частки ЛЖВ з числа груп підвищеного ризику
щодо інфікування ВІЛ, яких охоплено медичним
спостереженням, з числа  осіб, які звернулися до
закладу за направленням НУО. Базовий показник 60%

70 80 85 90 90

динаміка частки осіб, яких було взято під медичний
нагляд у день первинного звернення з приводу
діагностованої ВІЛ@інфекції. Базовий показник @ 5%

40 50 60 70 80

динаміка частки охоплення ЛЖВ обстеженням на
опортуністичні інфекції від кількості взятих під
медичний нагляд. Базовий рівень показника @ 30% 

50 40 30 20 10

динаміка охоплення повним клініко@лабораторним
обстеженням ЛЖВ при взятті під медичний нагляд.
Базовий рівень показника 80%

100 100 100 100 100

динаміка частки осіб ЛЖВ, яким визначений рівень CD4.
Базовий показник 100%

100 100 100 100 100

динаміка частки осіб ЛЖВ, які забезпечені вакуумними
системами. Базовий показник 100%

100 100 100 100 100

динаміка частки ЛЖВ, яка отримує доступ до
профілактики опортуністичних інфекцій. Базовий
показник 45%

100 100 100 100 100

динаміка частки ЛЖВ від тих, що потребують, які
отримали лікування опортуністичних інфекцій за кошти
місцевого бюджету. Базовий рівень показника @ 10%

50 55 60 70 75

динаміка показника відсотка лікарів@інфекціоністів ЗОЗ
вторинного рівня надання медичної допомоги, які
пройшли навчання з питань діагностики та лікування
ВІЛ@інфекції/СНІДу. Базовий рівень @ 3%

90 95 100 100 100

динаміка показника охоплення антиретровірусною
терапією ЛЖВ, які знають свій ВІЛ@статус та охоплені
медичним спостереженням, відносно базового
показника 60,7%

84,1 87,7 89,7 90,2 90,1

динаміка частки ЛЖВ з числа вперше виявлених, яким
призначено АРТ лікарем@інфекціоністом за місцем
проживання. Базовий рівень показника @ 0%

50 60 70 75 75

динаміка частки ЛЖВ, які отримують препарати АРТ за
місцем проживання. Базовий рівень показника @ 40%

45 54 63 72 81

динаміка частки ЛЖВ (з числа мешканців даного
району), які отримують АРТ та  перебувають під
медичним наглядом за місцем проживання. Базовий
рівень @ 40%

50 60 70 80 90

частка пацієнтів, яка отримує АРТ через аптечну мережу,
осіб

40 50 60 70 80

відсоток підготовлених лікарів, які кваліфіковано
призначають та забезпечують моніторинг ефективності
антиретровірусної терапії 

90 100 100 100 100

відсоток підготовлених лікарів, які надають якісні
медичні послуги з діагностики та лікування
опортуністичних інфекцій у ЛЖВ

75 90 100 100 100

відсоток лікарів, які пройшли навчання з діагностики та
лікування ко@інфекцій у ЛЖВ

60 80 100 100 100

досягнення і утримання рівня охоплення лікарів, які
долучаються до надання медичної допомоги ЛЖВ,
стажуванням з питань діагностики та лікування
ВІЛ/СНІД. Базовий рівень @ 0%

90 90 90 90 90

частка лікарів, які підвищили кваліфікацію з питань
ВІЛ/СНІДу впродовж року

100 100 100 100 100

динаміка показника охоплення ЛЖВ, які перебувають
під медичним спостереженням, соціальним супроводом
відносно базового рівня @ 44%

40 50 60 60 60

динаміка показника відсотка ЛЖВ, охоплених клініко@
лабораторним моніторингом ефективності АРТ. Базовий
рівень @ 95%

100 100 100 100 100

динаміка частки ЛЖВ, які утримуються на лікуванні
впродовж 12 місяців від початку лікування. Базовий
рівень @ 85%

90 92 93 94 95

динаміка частки лікарів, які пройшли стажування з числа
тих, що надають допомогу ЛЖВ. Базовий рівень @ 12%

13 16 21 27 33

динаміка відсотка прийнятих до виконання
нормативних актів або рішень порівняно з попереднім
роком

100 0 0 0 0

*1 - îð³ºíòîâíà ÷èñåëüí³ñòü ËÂ²Í, ÿê³ îòðèìóþòü ÇÏÒ, ïðè ïðèéíÿòò³ â³äïîâ³äíî¿ äåðæàâíî¿

ïðîãðàìè

*2 - îð³ºíòîâíà ÷èñåëüí³ñòü âàã³òíèõ æ³íîê, îõîïëåíèõ îáñòåæåííÿì íà Â²Ë-³íôåêö³þ, ïðè

ïðèéíÿòò³ â³äïîâ³äíî¿ äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè

*3 - îð³ºíòîâíà ÷èñåëüí³ñòü ËÆÂ, ÿê³ îòðèìóþòü ÀÐÒ, ïðè ïðèéíÿòò³ â³äïîâ³äíî¿ äåðæàâíî¿

ïðîãðàìè

*4 - îð³ºíòîâíà ÷èñåëüí³ñòü ËÆÂ, ó ÿêèõ äîñÿãíóòî íåâèçíà÷óâàíîãî ð³âíÿ â³ðóñíîãî íàâàíòàæåííÿ,

ïðè ïðèéíÿòò³ â³äïîâ³äíî¿ äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
4 ñ³÷íÿ 2017 ð.

¹1(4914)

37

Про затвердження міської цільової програми 
«Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві 

на 2017 — 2019 рр.»
Рішення Київської міської ради № 536/1540 від 8 грудня 2016 року

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 15 Зако�
ну України «Про органи самоорганізації населення», Указу Президента України від 26 лютого 2016 року
№ 68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільстваав Україні», а також з метою створення спри�
ятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства, вдосконалення співпраці місцевих ор�
ганів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з організаціями громадянського суспільства,
зміцнення організаційно�правових, фінансово�економічних засад місцевого самоврядування, створення
сприятливих умов для участі киян у вирішенні питань місцевого значення Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 08.12.2016 ¹ 536/1540

Міськацільова програма 
«Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві 

на 2017—2019 рр.»
². Çàãàëüíà ÷àñòèíà

ÏÀÑÏÎÐÒ

ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè

«Ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ó ì. Êèºâ³ íà 2017—2019 ðð.»

1. Çàòâåðäèòè ì³ñüêó ö³ëüîâó ïðîãðàìó «Ñïðè-

ÿííÿ ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ó 

ì. Êèºâ³ íà 2017 — 2019 ðð.» (äàë³ — Ïðîãðà-

ìà), ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè.

2.2. Ïðè ôîðìóâàíí³ ïðîåêò³â áþäæåò³â ì³ñ-

òà Êèºâà íà 2017 — 2019 ðîêè âðàõóâàòè, â ìå-

æàõ ìîæëèâîñò³ äîõ³äíî¿ ÷àñòèíè ì³ñüêîãî áþ-

äæåòó, ïîòðåáó ó âèäàòêàõ íà çä³éñíåííÿ çàõî-

ä³â ç ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè.

2.3. Ðåêîìåíäóâàòè îðãàíàì ñàìîîðãàí³çà-

ö³¿ íàñåëåííÿ, çàðåºñòðîâàíèì ó ì. Êèºâ³, âè-

çíà÷àòè â êîøòîðèñàõ ç 01 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó êå-

ð³âíèêàì òà ñåêðåòàðÿì, ùî çà ð³øåííÿì çáî-

ð³â (êîíôåðåíö³é) æèòåë³â çà ì³ñöåì ïðîæèâàí-

íÿì ïðàöþþòü íà ïîñò³éí³é îñíîâ³, ïîñàäîâèé

îêëàä ó ðîçì³ð³ â³äïîâ³äíî 1,5 òà 1,4 âèçíà÷å-

íî¿ äåðæàâîþ ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

2.4. Ðåêîìåíäóâàòè îðãàíàì ñàìîîðãàí³çà-

ö³¿ íàñåëåííÿ äëÿ âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îá-

ë³êó çàëó÷àòè íà äîãîâ³ðíèõ óìîâàõ áóõãàëòåðà

ç âèçíà÷åííÿì éîìó îïëàòè ïðàö³ íà ð³âí³ ïî-

ñàäîâîãî îêëàäó, ðîçì³ð ÿêîãî íå ìîæå áóòè

íèæ÷èì âèçíà÷åíî¿ äåðæàâîþ ì³í³ìàëüíî¿ çà-

ðîá³òíî¿ ïëàòè.

3. Ñï³ââèêîíàâöÿì ïðîãðàìè çàáåçïå÷èòè âè-

êîíàííÿ çàõîä³â Ïðîãðàìè òà ³íôîðìóâàòè Äå-

ïàðòàìåíò ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî õ³ä ³ ðåçóëüòà-

òè âèêîíàííÿ çàõîä³â Ïðîãðàìè ùîêâàðòàëüíî

äî 15 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, íàñòóïíîãî çà çâ³òíèì ïå-

ð³îäîì.

4. Â³äïîâ³äàëüíèì âèêîíàâöåì òà ãîëîâíèì

ðîçïîðÿäíèêîì êîøò³â ç ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðà-

ìè âèçíà÷èòè Äåïàðòàìåíò ñóñï³ëüíèõ êîìó-

í³êàö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿).

5. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîäàâà-

òè çâ³òè ïðî õ³ä ³ ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ Ïðîãðà-

ìè ùîêâàðòàëüíî äî 01 ÷èñëà äðóãîãî ì³ñÿöÿ,

ùî íàñòàº çà çâ³òíèì ïåð³îäîì, Äåïàðòàìåíòó

åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïîñò³éí³é

êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæå-

òó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó òà ïî-

ñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü

ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà

ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-

ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Київськийміський голова 
В. Кличко

II. Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ Ïðîãðàìè

Ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà «Ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ó ì³ñò³ Êèºâ³ íà

2017 — 2019 ðð.» (äàë³ — Ïðîãðàìà) ñïðÿìîâàíà íà íàëàãîäæåííÿ åôåêòèâíîãî ä³àëîãó òà ïàðò-

íåðñüêèõ â³äíîñèí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè ç îðãàí³çàö³ÿìè ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ñòâî-

ðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ ðîçâèòêó ó ì³ñò³ Êèºâ³ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-

äóâàííÿ, çàáåçïå÷åííÿ ñòàá³ëüíîñò³ ³ ïðîãíîçîâàíîñò³ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ ì³ñòà Êèºâà,

çàäîâîëåííÿ ñóñï³ëüíèõ ³íòåðåñ³â ç âèêîðèñòàííÿì ð³çíîìàí³òíèõ ôîðì äåìîêðàò³¿ ó÷àñò³, ãðî-

ìàäñüêî¿ ³í³ö³àòèâè òà ñàìîîðãàí³çàö³¿, çàáåçïå÷åííÿ äîäàòêîâèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ ðåàë³çàö³¿ òà

çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà.

Ðîçðîáëåííÿ íîâî¿ Ïðîãðàìè îáóìîâëåíî çì³íàìè îñíîâíèõ òåíäåíö³é ðîçâèòêó ãðîìàäÿí-

ñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, çðîñòàííÿì éîãî ðîë³ â ð³çíîìàí³òíèõ ñôåðàõ. Ïîòåíö³àë îðãàí³çàö³é ãðîìà-

äÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà íå ïîâíîþ ì³ðîþ âèêîðèñòîâóºòüñÿ îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà îðãà-

íàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ äëÿ íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ òà ³íøèõ ñóñï³ëüíî çíà÷óùèõ ïîñëóã.

Ñàìå òîìó Ïðîãðàìà îêðåñëþº êîìïëåêñ çàõîä³â ä³ÿëüíîñò³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó ñï³âïðàö³ ³ç îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-

äóâàííÿ òà îðãàí³çàö³ÿìè ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ÿê³ áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü ó ñîö³àëüíî-åêî-

íîì³÷íîìó òà ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîìó æèòò³.

Ïðîãðàìà ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ íàïðÿì³â:

— Ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ó ì³ñò³ Êèºâ³ íà 2017- 2019 ðð.;

— Ñïðèÿííÿ ì³ñöåâîìó ñàìîâðÿäóâàííþ, ï³äòðèìêà ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-

ëåííÿ òà ì³ñöåâèõ ³í³ö³àòèâ ó ì³ñò³ Êèºâ³ íà 2017 — 2019 ðð.

III. Âèçíà÷åííÿïðîáëåìè, íà ðîçâ’ÿçàííÿ ÿêî¿ ñïðÿìîâàíà Ïðîãðàìà

Ì³ñòî Êè¿â ÿê ñòîëèöÿ çàâæäè âèñòóïàº â àâàíãàðä³ ñóñï³ëüíèõ ðåôîðì â Óêðà¿í³, º îäíèì ç íàé-

ñêëàäí³øèõ îá’ºêò³â àäì³í³ñòðàòèâíî-ïîë³òè÷íîãî óïðàâë³ííÿ â ðåçóëüòàò³ ïðèñêîðåíîãî ðîçâèò-

êó ñó÷àñíèõ ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é.

Ïð³îðèòåòíèì çàâäàííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè º ïîäàëüøå ñïðèÿííÿ ì³ñöåâîìó ñàìîâðÿ-

äóâàííþ òà ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ð³çíîìàí³òíèì ôîðì äåìîêðàò³¿ ó÷àñò³, íàëà-

ãîäæåííÿ åôåêòèâíî¿ âçàºìîä³¿ ãðîìàäñüêîñò³ ç Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ âëàäîþ.

Îñòàíí³ äâà ðîêè çàñâ³ä÷óþòü òåíäåíö³þ çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ çàðåºñòðîâàíèõ îðãàí³çàö³é ãðî-

ìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà (äàë³ — ÎÃÑ), ïîâ’ÿçàíó ÿê ç³ çì³íîþ â 2015 ðîö³ ìåòîäèêè îáðàõóíêó

ê³ëüêîñò³ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ çà ð³çíèìè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèìè ôîðìàìè, òàê ³ çà íå-

ìîæëèâ³ñòþ óòî÷íèòè ê³ëüê³ñòü ÎÃÑ íà òèì÷àñîâî îêóïîâàíèõ òåðèòîð³ÿõ ÀÐ Êðèì, ì. Ñåâàñòîïî-

ë³ òà Äîíáàñ³.

Çà äàíèìè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè ó ì. Êèºâ³ çàðåºñòðîâàíî çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ãðîìàä-

ñüêèõ îá’ºäíàíü òà áëàãîä³éíèõ îðãàí³çàö³é.

Íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà æîäíîãî ðàçó íå ïðîâîäèëèñÿ ´ðóíòîâí³ äîñë³äæåííÿ ùîäî ê³ëüêîñò³

ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é â ðîçð³ç³ ïîêàçíèê³â ¿õ àêòèâíîñò³, íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³, ê³ëüêîñò³ ÷ëåí³â,

³í³ö³þâàííÿ ³ ðåàë³çàö³¿ âëàñíèõ ïðîåêò³â òà çàõîä³â òîùî. Òîìó, ãîâîðÿ÷è ïðî ñèñòåìíèé ðîçâè-

òîê ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ÿê â Óêðà¿í³ òàê ³ â ì³ñò³ Êèºâ³ çîêðåìà, ïðîâåäåííÿ òàêîãî ìîí³-

òîðèíãó-äîñë³äæåííÿ áóäå îäíèì ç ãîëîâíèõ çàâäàíü ùîäî éîãî óñï³øíî¿ ðåàë³çàö³¿.

Óçàãàëüíåí³ ïîêàçíèêè ùîäî ñïðèÿííÿ ì³ñüêîþ âëàäîþ 

ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà â ì. Êèºâ³

Íàëàãîäæåííþ ñèñòåìíîãî ä³àëîãó îðãàí³â ì³ñüêî¿ âëàäè ³ ãðîìàäñüêîñò³, ñòâîðåííþ óìîâ äëÿ

ó÷àñò³ ãðîìàäÿí ó ðîçðîáëåíí³ ïðîåêò³â ð³øåíü ñïðèÿº ïðîâåäåííÿ êîíñóëüòàö³é ç ãðîìàäñüê³-

ñòþ.

Â îñòàíí³ ðîêè áóëà íàì³÷åíà òåíäåíö³ÿ íå ò³ëüêè äî ê³ëüê³ñíîãî çá³ëüøåííÿ êîíñóëüòàö³é ç ãðî-

ìàäñüê³ñòþ, à é äî ÿê³ñíîãî ôîðìàòó ¿õ ïðîâåäåííÿ. ßêùî ó 2014 ðîö³ ¿õ ê³ëüê³ñòü ñêëàäàëà 210

çàõîä³â òà ìàëà ôîðìàëüíèé ï³äõ³ä äî îáãîâîðåííÿ ëîêàëüíèõ ïèòàíü, òîó 2016 ðîö³ ïåðåäáà÷àº-

òüñÿ âæå áëèçüêî 300 êîíñóëüòàö³é ç ´ðóíòîâíèì âèâ÷åííÿì ïðîáëåìèòà çàëó÷åííÿì àêòèâíî¿

ãðîìàäñüêîñò³, åêñïåðò³â ³ ñïåö³àë³ñò³â äî îáãîâîðåííÿ ïèòàíü, ÿê³ ìàþòü âàæëèâèé ñóñï³ëüíèé

ðåçîíàíñ.

Íå îñòàííº ì³ñöå ñåðåä ïèòàíü, ÿê³ ðîçãëÿäàþòüñÿ òà âèð³øóþòüñÿ áåçïîñåðåäíüî çà ó÷àñòþ

ãðîìàäñüêîñò³ çàéìàº ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü òà ³íøèõ îá’ºêò³â òîïîí³ì³êè, íàçâè ÿêèõ ì³ñòÿòü ó

ñîá³ ñèìâîë³êó êîìóí³ñòè÷íîãî òîòàë³òàðíîãî ðåæèìó. Ïðîòÿãîì 2015-2016 ðîê³â Êè¿âñüêîþ ì³ñü-

êîþ âëàäîþ ïðîâåäåíà ´ðóíòîâíà ðîáîòà ç îðãàí³çàö³¿ ðîçãëÿäó ïèòàíü ùîäî ïåðåéìåíóâàííÿ

îá’ºêò³â òîïîí³ì³êè íàñåëåíèõ ïóíêò³â, à òàêîæ ³íøèõ ãåîãðàô³÷íèõ îá’ºêò³â, ðîçòàøîâàíèõ íà òå-

ðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà, íàçâè ÿêèõ ì³ñòÿòü ó ñîá³ ñèìâîë³êó êîìóí³ñòè÷íîãî òîòàë³òàðíîãî ðåæèìó.

1. Ініціатор розроблення Програми Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу
Київськоїміської ради (Київськоїміськоїдержавноїадміністрації)

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

Дорученняпершого заступника голови Київської міської
державноїадміністрації Г.Пліса від 04.03.2016 № 5997 та від
12.04.2016 № 11135

3. Розробник Програми Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу
Київськоїміської ради (Київськоїміськоїдержавноїадміністрації)

4. Співрозробник Програми @

5. Замовник (відповідальний
виконавець) Програми

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6. Учасники (співвиконавці) Програми @ Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), 
@ Департамент освіти і науки, молоді і спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
@ Департамент комунальної власності міста Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), 
@ Управління міжнародних зв'язків апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
@ відділ з питань місцевого самоврядування секретаріату Київської
міської ради (за згодою), 
@ районні в місті Києві державні адміністрації, 
@ Київський міський центр перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, керівників державних підприємств, установ та
організацій, 
@ Комунальне підприємство Київської міської ради "Телекомпанія
"Київ", 
@ Комунальне підприємство Київської міської ради "Редакція газети
"Вечірній Київ",  
@  Комунальне підприємство"Радіостанція "Голос Києва",   
@ органи самоорганізації населення міста Києва 

7. Строк виконання програми 2017 @ 2019 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 
(тис.грн.)

у тому числі, за роками

2017 рік 
(тис. грн.)

2018 рік 
(тис. грн.)

2019 рік 
(тис. грн.)

10. Всього, у тому числі: 86514,3 25920,5 29302,9 31290,9

11. Коштів бюджету містаКиєва 86514,3 25920,5 29302,9 31290,9

Коштів інших джерел @ @ @ @

Показники 2015 р. 9 міс. 2016 р. 9 міс.

Кількість засідань Громадської ради, од. 2 7

Кількість засідань профільних комітетів Громадської ради, од. 2 19

Кількість засідань за "круглим столом", од. 3 10

Кількість проектів нормативно@правових актів, які пройшли громадське
обговорення, од.

46 63

Кількість користувачів з обговорення проектів нормативно@правових актів, тис. осіб 15,0 26,0

Кількість консультативно@дорадчих органів при виконавчому органі Київської
міської ради (Київській міській державній адміністрації), од.

42 60

Кількістьгромадських експертиз щодо діяльності при виконавчому органі Київської
міської ради (Київській міській державній адміністрації), од.

1 2

Кількість електронних консультацій з громадськістю, од. 59 95

Громадські об'єднання Благодійні організації

на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016

9370 10359 10145 3233 3859 3700
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Çîêðåìà, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âæå ïåðåéìåíîâàíî 67 âóëèöü ³ç 159 îá’ºêò³â, ùî

ï³äëÿãàþòü ïåðåéìåíóâàííþ. Ùå 79 îá’ºêò³â ïåðåéìåíîâàí³ â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿â-

ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè â³ä 19.02.2016 ¹ 125/1 «Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ áóëüâàðó, âóëèöü, ïëîù³ òà

ïðîâóëê³â ó ì³ñò³ Êèºâ³».

Îäíèì ç âàæëèâèõ çàâäàíü ì³ñüêî¿ âëàäè º òàêîæ ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-

íÿ òà ï³äòðèìêà ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ. Ó 2015-2016 ðîêàõ ³íòåðåñ äî ñà-

ìîîðãàí³çóþ÷èõ ôîðì áåçïîñåðåäíüî¿ äåìîêðàò³¿ â ñóñï³ëüñòâ³ çíà÷íî çð³ñ ó çâ’ÿçêó ³ç çàãàëüíî-

äåðæàâíèìè ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèìè ïðîöåñàìè.

Âò³ì çàëèøàºòüñÿ ïîì³òíîþ íåð³âíîì³ðí³ñòü ñòâîðåííÿ îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ çà

òåðèòîð³àëüíîþ îçíàêîþ, çîêðåìà, ó òàêèõ ðàéîíàõ ì³ñòà Êèºâà, ÿê Ïîä³ëüñüêèé òà Îáîëîíñüêèé

ïðè íåçíà÷í³é ê³ëüêîñò³ ñòâîðåíèõ îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïàñèâí³ñòü

ãðîìàäÿí äî ö³º¿ ñïðàâè.

Çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ â ñòîëèö³ ïîòðåáóº çá³ëüøåííÿ ô³íàí-

ñîâî¿ ï³äòðèìêè òà ïîêðàùåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ¿õ ä³ÿëüíîñò³. Ïðîòÿãîì îñòàí-

í³õ ðîê³â çä³éñíåíî ðÿä âàæëèâèõ ñèñòåìíèõ çàõîä³â ùîäî ô³íàíñîâîãî òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî

çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ. Ôàêòè÷í³ îáñÿãè ô³íàíñóâàííÿ îðãàí³â

ñàìîîðãàí³çàö³¿ çà îñíîâíèìè ïîêàçíèêàìè ïðîòÿãîì ä³¿ Ïðîãðàìè íàâåäåí³ â òàáëèö³ íèæ÷å.

Ïîì³òí³ ïîçèòèâí³ çðóøåííÿ ó íàïðÿìêó ï³äâèùåííÿ ïðîôåñ³éíîãîð³âíÿ ïðàö³âíèê³â îðãàí³â ñà-

ìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, çîêðåìà, ïðîâåäåíî 65 íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ òà ³íôîðìàö³éíèõ çàõî-

ä³â; âèïóùåíî 15 íîìåð³â áþëåòåíÿ «Â³ñíèê îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ» çàãàëüíèì òèðà-

æåì 201 òèñ. ïðèì. íà çàãàëüíó ñóìó 902,9 òèñ. ãðí.; âèïóùåíî13 íîìåð³â äîäàòêó äî «Â³ñíèêà

îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ» çàãàëüíèì òèðàæåì 2,6 ìëí. ïðèì. òà 1500 äèñê³â ³ç çàêîíî-

äàâñòâîì òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè ùîäî ñòâîðåííÿ, ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â ñàìîîðãàí³çà-

ö³¿ íàñåëåííÿ; îïóáë³êîâàíî ó ãàçåòàõ «Õðåùàòèê» òà «Âå÷³ðí³é Êè¿â» 37 ìàòåð³àë³â, íà òåëåêàíà-

ë³ «Êè¿â» âèïóùåíî 20 ñïåö³àëüíèõ âèïóñê³â ïðîãðàìè «Ó öåíòð³ óâàãè» òà 5 ðåêëàìíèõ ðîëèê³â.

Â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî ì³ñüêèé êîíêóðñ ïðîåêò³â òà ïðîãðàì ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî ñàìî-

âðÿäóâàííÿ, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15.12.2011 ¹ 832/7068 ïðîâî-

äèâñÿ ì³ñüêèé êîíêóðñ ïðîåêò³â òà ïðîãðàì ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, çà ðåçóëüòàòà-

ìè ÿêîãî íà ðåàë³çàö³þ 45 ïðîåêò³â òà ïðîãðàì — ïåðåìîæö³â êîíêóðñó ç ì³ñüêîãî áþäæåòó áóëî

ôàêòè÷íî âèä³ëåíî 2 ìëí. 226 òèñ 786 ãðí. Ó 2016 ðîö³ ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ âçÿëè 34 îðãàíè ñàìîîð-

ãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, çàïëàíîâàíî ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó 1 ìëí. 400 òèñ. ãðí.

Ðàçîì ç òèì, çàëèøàºòüñÿ â³äêðèòèì ïèòàííÿ äåëåãóâàííÿ îðãàíàì ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåí-

íÿ ñòîëèö³ äîäàòêîâèõ ïîâíîâàæåíü ³ ïîïåðåäíÿ ðîáîòà ùîäî êâàë³ô³êîâàíîãî âèçíà÷åííÿ òàêèõ

ïîâíîâàæåíü âæå ïðîâåäåíà. Á³ëüøå òîãî, ïåâíà ÷àñòèíà îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ âæå

ãîòîâ³ äî âèêîíàííÿ äåëåãîâàíèõ ïîâíîâàæåíü, àäæå ìàþòü ïîçèòèâíèé äîñâ³ä ÿê³ñíîãî âèêî-

íàííÿ âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü ó ïîïåðåäí³ ðîêè ä³¿ Ïðîãðàìè.

Îòæå, íà ñüîãîäí³ àêòóàëüíèì º âïðîâàäæåííÿ òàêî¿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ì³ñòîì, ùî áàçóºòüñÿ

íà ä³ºâ³é âçàºìîä³¿ ì³ñüêî¿ âëàäè ç ãðîìàäñüê³ñòþ ì³ñòà, àêòèâí³é òà áåçïîñåðåäí³é ó÷àñò³ â óïðàâ-

ë³íí³ ì³ñòîì ãðîìàäÿí, ¿õ îá’ºäíàíü òà êîëåêòèâ³â, à òàêîæ íàëàãîäæåíí³ åôåêòèâíîãî ãðîìàäñüêî-

ãî êîíòðîëþ çà ä³ÿëüí³ñòþ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

IV. Ìåòà Ïðîãðàìè

Ìåòà ïðîãðàìè ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàº îñíîâí³é ñòðàòåã³÷í³é ìåò³ äîâãîñòðîêîâîãî ðîçâèòêó ì³ñ-

òà Êèºâà, çîêðåìà, íàïðÿìó 04 àêòóàë³çîâàíî¿ ðåäàêö³¿ Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025

ðîêó â ÷àñòèí³ çàëó÷åííÿ ãðîìàäÿí äî ïðîöåñ³â ôîðìóâàííÿ, ðåàë³çàö³¿ òà êîíòðîëþ ì³ñüêî¿ ïî-

ë³òèêè, íàëàãîäæåííÿ êîìóí³êàö³é ì³æ ì³ñüêîþ âëàäîþ òà çîâí³øí³ìè çàö³êàâëåíèìè ñòîðîíàìè,

à òàêîæ çðîçóì³ëîìó ³ç ïðîçîðèì óïðàâë³ííÿì ñòðàòåã³÷íîìó áà÷åííþ.

Òàêîæ ñåðåä ãîëîâíèõ àñïåêò³â ìåòè Ïðîãðàìè — ñòâîðåííÿ â ì³ñò³ Êèºâ³ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ

ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, âñåá³÷íå çàáåçïå÷åííÿ çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ãðîìàäÿí,

íàëàãîäæåííÿ åôåêòèâíî¿ âçàºìîä³¿ ì³ñüêî¿ âëàäè ç ãðîìàäÿíñüêèì ñóñï³ëüñòâîì, â³äíîâëåííÿ ³ñ-

òîðè÷íî ñôîðìîâàíî¿ òîïîí³ì³êè ì³ñòà Êèºâà, ñïðèÿííÿ óòâåðäæåííþ íàö³îíàëüíî¿ ³äå¿, âïðîâà-

äæåííÿ ó ñôåðó ãðîìàäñüêèõ â³äíîñèí ïðèíöèï³â ïàòð³îòèçìó, ñóñï³ëüíî¿ ìîðàë³ ³ äóõîâíîñò³, à òà-

êîæ çì³öíåííÿ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ, ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèõ çàñàä îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-

ñåëåííÿ, ïîïóëÿðèçàö³ÿ êðàùîãî äîñâ³äó â ñôåð³ ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòêó ñàìîâðÿäóâàííÿ ó ì³ñò³

Êèºâ³ òà ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ êèÿí ó âèð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ. 

V. Îá´ðóíòóâàííÿ øëÿõ³â òà çàñîá³â ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè

Ä³ºâèìè øëÿõàìè ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè º, çîêðåìà, çàëó÷åííÿ ãðîìàäÿí äî ïðîöåñó âèðîá-

ëåííÿ, ïðèéíÿòòÿ òà âèêîíàííÿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü îðãàíó.

Â³äíîñèíè ì³ñüêî¿ âëàäè ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ ïåðåäáà÷àþòü ôîðìóâàííÿ çðîçóì³ëî¿ ãðîìàäÿíàì

ïîë³òèêè ì³ñüêî¿ âëàäè, ùî âðàõîâóº ³íòåðåñè òà ïîòðåáè ñóñï³ëüñòâà, ïîäàííÿ ïîâíî¿ ³íôîðìàö³¿

ïðî ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â ì³ñüêî¿ âëàäè, ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî

ñóñï³ëüñòâà òà ôóíêö³îíóâàííÿ éîãî îðãàí³çàö³é, ï³äâèùåííÿ ãðîìàäÿíñüêî¿ òà ïðàâîâî¿ êóëüòóðè.

№
з/п

Захід Програми Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.

2012 2013 2014 2015 2016
(заплановані)

1 Підтримка діяльності та здійснення повноважень
органів самоорганізації населення у м. Києві

5449,1 6230,7 5499,8 6993,6 10659,1

2 Послуги з організаційно@методичного забезпечення
проведення семінарів, "круглих столів", конференцій,
засідань комісій.

228,9 172,3 @ @ 26,0

3 Послуги з підготовки до видання та друк бюлетеня
"Вісник органів самоорганізації населення" та
щомісячного додатку до нього 

423,9 313,0 34,0 98,0 96,0

Âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàº ïîäàëüøå ñïðèÿííÿ ä³ÿëüíîñò³ äîðàä÷èõ îðãàí³â çà ó÷àñòþ ãðîìàäñüêî-

ñò³, çîêðåìà, Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ òà ãðîìàäñüêèõ ðàä

ïðè ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ.

Ïðîçîð³ñòü ³ â³äêðèò³ñòü ä³ÿëüíîñò³ ì³ñüêî¿ âëàäè, âèçíà÷åííÿ ðåàëüíèõ ïîòðåá ì³ñüêîãî íàñå-

ëåííÿ, íàäàííÿ òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ÿê³ñíèõ ïîñëóã íà îñíîâ³ ä³ºâî¿ âçàºìîä³¿ ³ç ãðîìàäñüê³-

ñòþ ì³ñòà º ãîëîâíîþ îçíàêîþ åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿì ñó÷àñíèì ì³ñòîì.

Êð³ì òîãî, îðãàíè ì³ñüêî¿ âëàäè, ùî ñï³âïðàöþþòü ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà îðãàí³çàö³ÿìè ãðîìàäÿí-

ñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ï³äâèùóþ÷è ðåçóëüòàòèâí³ñòü ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ òàêîæ ï³äñèëþþòü ¿¿ ïðàâîì³ðí³ñòü

â î÷àõ ãðîìàäÿí. Çîêðåìà, ïðîâåäåííÿ êîíñóëüòàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ ñïðèÿº íàëàãîäæåííþ ñèñ-

òåìíîãî ä³àëîãó îðãàí³â ì³ñüêî¿ âëàäè ³ ãðîìàäñüêîñò³, ï³äâèùóº ÿê³ñòü ï³äãîòîâêè òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü

ç âàæëèâèõ ïèòàíü ì³ñüêîãî òà ñóñï³ëüíîãî çíà÷åííÿ ç óðàõóâàííÿì äóìêè ãðîìàäñüêîñò³, ñòâîðåí-

íþ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ ãðîìàäÿí ó ðîçðîáëåíí³ ïðîåêò³â òàêèõ ð³øåíü. Äëÿ êîîðäèíàö³¿ çàõîä³â, ïîâ’ÿçà-

íèõ ç ïðîâåäåííÿì êîíñóëüòàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà ìîí³òîðèíãó âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè, ïðè

îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ óòâîðþþòüñÿ êîíñóëüòàòèâíî-äîðàä÷³ îðãàíè — ãðîìàäñüê³ ðà-

äè, ÿê³ ä³þòü íà ï³äñòàâ³ ïîëîæåíü, ùî çàòâåðäæóþòüñÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Çàõîäè Ïðîãðàìè ïåðåäáà÷àþòü ñóòòºâó ô³íàíñîâó òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íó äîïîìîãó ä³þ÷èì

îðãàíàì ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ ì. Êèºâà, ï³äòðèìêó ³í³ö³àòèâ ãðîìàäÿí ùîäî ñòâîðåííÿ íî-

âèõ îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ ó âñ³õ ðàéîíàõ ñòîëèö³, ¿õ ñèñòåìíó êîíñóëüòàòèâíî-ìåòî-

äè÷íó ï³äòðèìêó òà ïîïóëÿðèçàö³þ êðàùîãî äîñâ³äó ä³ÿëüíîñò³. Òàêèé êîìïëåêñ çàõîä³âäàñòüçìî-

ãó îðãàíàì ì³ñöåâîãîñàìîâðÿäóâàííÿ, âèêîíàâ÷èìîðãàíàì ì³ñüêîãî òà ðàéîííîãî ð³âí³âñïðÿìî-

âóâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íà ïîòðåáè òåðèòîð³àëüíî¿ãðîìàäè ì³ñòàÊèºâà, îïåðàòèâíî ðåàãóâàòè íà

ïðîáëåìè çàãàëüíîì³ñüêîãî, ðàéîííîãî ÷è ì³êðîðàéîííîãî ð³âí³â.

Ïðîãðàìîþ ïåðåäáà÷åíî îñíîâí³ çàâäàííÿ, ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ äî ñôåðè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-

âàííÿ â êîíòåêñò³ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ â óñ³õ ðàéîíàõ ì³ñòà Êèºâà.

Ïðèéíÿòòÿ ö³º¿ Ïðîãðàìè ïåðåäáà÷àº ðåàë³çàö³þ òàêèõ çàõîä³â çà óìîâè â³äïîâ³äíîãî ô³íàíñó-

âàííÿ òà ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ.

Ñòðîê ä³¿ Ïðîãðàìè, ç óðàõóâàííÿì ìàñøòàá³â òà äèíàì³êè ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèõ òà ñîö³àëüíî-

åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â, ñòàíîâèòü 3 ðîêè: ç 2017 ðîêó ïî 2019 ð³ê.

VI. Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³, ïåðåë³ê çàâäàíü, çàõîä³â Ïðîãðàìè 

òà ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè

Äî îñíîâíèõçàâäàíü òà çàõîä³â Ïðîãðàìè â³äíîñÿòüñÿ:

— âïðîâàäæåííÿ ó ä³ÿëüíîñò³ ì³ñüêî¿ âëàäè ïðèíöèï³â â³äêðèòîñò³, ïðîçîðîñò³ ³ ïóáë³÷íîñò³;

— âñåá³÷íå ³ ïîñò³éíå çàëó÷åííÿ ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðîöåñó âèðîáëåííÿ é åêñïåð-

òèçè íà ì³ñüêîìó ð³âí³ âàæëèâèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ³ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèõ ð³øåíü;

— âïðîâàäæåííÿ åôåêòèâíîãî ìåõàí³çìó íàëàãîäæåííÿ êîìóí³êàö³é îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè

ç ãðîìàäñüê³ñòþ;

— ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ôîðìóâàííÿ òà ³íñòèòóö³éíîãî ðîçâèòêó îðãàí³çàö³é ãðî-

ìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà;

— çä³éñíåííÿ êîìïëåêñó îðãàí³çàö³éíèõ, ³íôîðìàö³éíî-ïðîïàãàíäèñòñüêèõ òà ³íøèõ çàõîä³â,

ñïðÿìîâàíèõ íà ï³äâèùåííÿ äóõîâíîñò³ ³ çì³öíåííÿ ìîðàëüíèõ ö³ííîñòåé ãðîìàäÿí;

— ïðîâåäåííÿ îðãàíàìè ì³ñüêî¿ âëàäè ìîí³òîðèíãó é àíàë³çó ãðîìàäñüêî¿ äóìêè;

— âïîðÿäêóâàííÿ ïðîöåäóðè íàéìåíóâàííÿ îá’ºêò³â ì³ñüêîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ, â³äíîâëåííÿ

³ñòîðè÷íèõ íàéìåíóâàíü, óâ³÷íåííÿ ïàì’ÿò³ âèäàòíèõ ä³ÿ÷³â ³ ïîä³é;

— çàáåçïå÷åííÿ ãàðàíòîâàíèõ ïðàâ çä³éñíåííÿ ïîâíîâàæåíü îðãàíàìè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-

ëåííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³;

— ïîë³ïøåííÿ âçàºìîä³¿ îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿç îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ì³ñ-

öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ïðè âèð³øåíí³ ì³ñöåâèõ ïðîáëåì;

— ìàòåð³àëüíî-ô³íàíñîâå çàáåçïå÷åííÿ îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ;

— ³íôîðìàö³éíî-ìåòîäè÷íà ï³äòðèìêà ³í³ö³àòèâíèõ ãðîìàäÿí ñòîñîâíî ñòâîðåííÿ íîâèõ îðãà-

í³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ;

— óäîñêîíàëåííÿ ìåõàí³çì³â óïðàâë³ííÿ ì³ñöåâèì ðîçâèòêîì òà ï³äâèùåííÿ ïðîôåñ³éíîãî ð³â-

íÿ ïîñàäîâèõ îñ³á ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;

— ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ïðàâîâî¿, ïîë³òè÷íî¿ êóëüòóðè ìåøêàíö³â ùîäî çàõèñòó ¿õ ïðàâ ³ ñâîáîä

øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ïðîñâ³òíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ Ïðîãðàìè âèêëàäåí³ ó äîäàòêó 1 äî Ïðîãðàìè.

Ô³íàíñóâàííÿ Ïðîãðàìè çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà òà çà ðàõóíîê êîøò³â áþ-

äæåòó ì³ñòà Êèºâà.

Îáñÿã ô³íàíñóâàííÿ Ïðîãðàìè óòî÷íþºòüñÿ ùîðîêó ï³ä ÷àñ ñêëàäàííÿ ïðîåêòó áþäæåòó ì³ñ-

òà Êèºâà íà â³äïîâ³äíèé ð³ê ó ìåæàõ âèäàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ãîëîâíîìó ðîçïîðÿäíèêó áþäæåò-

íèõ êîøò³â.

Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ Ïðîãðàìè çä³éñíþºòüñÿ çã³äíî ç äîäàòêîì 2 äî Ïðîãðàìè.

Îð³ºíòîâíèé îáñÿãô³íàíñîâèõ âèòðàò, íåîáõ³äíèõ äëÿ âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè â ö³ëîìó, ñòàíîâèòü

86514,3òèñ. ãðí.

Çä³éñíåííÿ çàõîä³â, âèçíà÷åíèõ ó Ïðîãðàì³, çàáåçïå÷èòü:

— ñòâîðåííÿ ñèñòåìè êîíñòðóêòèâíî¿ ñï³âïðàö³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ³ç îðãàí³-

çàö³ÿìè ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, íåîáõ³äíî¿ äëÿ åôåêòèâíîãî âèð³øåííÿ çàâäàíü ñîö³àëü-

íî-åêîíîì³÷íîãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òà çáåðåæåííÿ ñòàá³ëüíî¿ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿;

— ó÷àñòü ãðîìàäÿí ó ä³ÿëüíîñò³ ãðîìàäÿíñüêèõ îðãàí³çàö³é òà ï³äâèùèòü ð³âåíü ãðîìàäÿíñüêî¿

êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà;

— åôåêòèâíó ä³ÿëüí³ñòü ì³ñüêî¿ âëàäè ñï³ëüíî ç ãðîìàäñüê³ñòþ ùîäî ðåàë³çàö³¿ îñíîâíèõ ïðèí-

öèï³â ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà;

— óäîñêîíàëåííÿ ìåõàí³çìó ó÷àñò³ ãðîìàäÿí ó âèð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ, â òîìó

÷èñë³, â óïîðÿäêóâàíí³ ïðîöåäóðè íàéìåíóâàííÿ îá’ºêò³â ì³ñüêîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ òà øàíîáëè-

âîãî ñòàâëåííÿ ãðîìàäñüêîñò³ äî ³ñòîðè÷íîãî ìèíóëîãî ì³ñòà Êèºâà ³ äåðæàâè;

— ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ïî³íôîðìîâàíîñò³ íàñåëåííÿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ì³ñöåâî¿ âëàäè òà çàáåçïå-

÷åííÿ ä³ºâîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó;

— ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ äîâ³ðè ìåøêàíö³â ñòîëèö³ äî ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â

ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà îðãàí³çàö³é ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà.

Ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè Ïðîãðàìè âèêëàäåí³ ó äîäàòêó 3 äî Ïðîãðàìè.

VII. Êîîðäèíàö³ÿ òà êîíòðîëü çà õîäîì âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè

Êîîðäèíàö³þ òà êîíòðîëü âèêîíàííÿ çàõîä³â Ïðîãðàìè çä³éñíþº çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Â³äïîâ³äàëüíèé âèêîíàâåöü Ïðîãðàìè ïîäàº Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòà-

ìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿), ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî ðîçâèòêó òà ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-

íÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â óçàãàëüíåíó ³íôîðìàö³þ ïðî õ³ä ³ ðåçóëüòàòè âèêî-

íàííÿ Ïðîãðàìè ùîêâàðòàëüíî äî 01 ÷èñëà äðóãîãî ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà çâ³òíèì ïåð³îäîì.

Київський міський голова 
В. Кличко
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Äîäàòîê 1

äî Ïðîãðàìè

1. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми за розділом "Сприяння розвитку громадянського суспільства у місті Києві на 2017�2019 роки"
№
з/п

Назва напряму
діяльності

Заходи програми Строк
виконання
заходу

Виконавці Джерела
фінансу@
вання

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість), тисяч
гривень, у т.ч.:

Очікуваний результат

2017 2018 2019

1. Формування та
реалізація державної
політики у сфері
розвитку
громадянського
суспільства за участю
громадськості,
організацій
громадянського
суспільства,
Громадської ради при
виконавчому органі
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації)  

1.1. Здійснювати координаційну та організаційно@методичну  роботу щодо
проведення публічних консультацій з громадськістю, конференцій,
громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, електронних
консультацій з актуальних питань соціально@економічного та
гуманітарного розвитку міста

Постійно Департамент суспільних
комунікацій виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

Бюджет
м. Києва

@ @ @ Забезпечення ефективної діяльності
міської влади спільно з громадськістю
щодо реалізації державної  внутрішньої
політики

1.2. Здійснювати матеріально@ технічне забезпечення, координаційну,
організаційно@методичну роботу з Громадською радою при виконавчому
органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)
з метою утвердження повноцінної участі київської громади у формуванні
та реалізації регіональної політики

Постійно Департамент суспільних
комунікацій виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

80,0 42,2 88,8 Налагодження ефективної взаємодії
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) з громадськістю, врахування
громадської думки під час формування та
реалізації державної політики в місті Києві

1.3.  Надавати підтримку у проведенні заходів, ініційованих Громадською
радою при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації) 

Постійно Департамент суспільних
комунікацій виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

40,0 42,2 44,4 Забезпечення організаційних умов для
участі громадськості у формуванні та
реалізації державної та регіональної
політики та громадського контролю за
діяльністю органів влади

1.4. Здійснювати організаційне та матеріально@технічне забезпечення
діяльності Координаційної  ради з питань сприяння розвитку
громадянського суспільства при виконавчому органі Київської міської
ради (Київській міській державній адміністрації) з врахуванням завдань,
передбачених Національною стратегією сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні на 2016@2020 роки 

Постійно Департамент суспільних
комунікацій виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

40,0 42,2 44,4 Виконання  завдань  Національної
стратегії сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні на
2016 @2020 роки

1.5. Сприяти проведенню громадських експертиз діяльності органів
місцевого самоврядування (відповідно до рекомендацій Постанови КМУ
від 05.11.2008 № 976 "Про порядок сприяння органами виконавчої влади
громадській експертизі")

Постійно Департамент суспільних
комунікацій виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації) 

@ @ @ Забезпечення прозорості та відкритості
діяльності органів міської влади

1.6. Проводити щорічний Київський Форум організацій громадянського
суспільства 

Щороку   Департамент суспільних
комунікацій виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)  

200,0 211,0 222,0 Налагодження ефективної взаємодії,
створення умов для комунікації та обміну
досвідом між організаціями
громадянського суспільства та органами
міської  влади 

1.7. Проводити конкурс щодо визначення проектів організацій
громадянського суспільства,  для реалізації яких надаються бюджетні
кошти "Громадська перспектива: прозора  влада та активна громада"
(відповідно до Порядку проведення конкурсу, затвердженого
постановою КМУ від 12.11.2011 № 1049)

2017@2019
роки  

Департамент суспільних
комунікацій виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

2000,0 2400,0 2900,0 Залучення організацій громадянського
суспільства до розв'язання соціально@
економічних питань, пов'язаних з
розвитком  міста Києві

1.8. Проводити семінари та інші навчальні заходи з питань сприяння
розвитку громадянського суспільства для представників організацій
громадянського суспільства , працівників структурних підрозділів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій

Щороку Департамент суспільних
комунікацій виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації),
Київський міський центр
перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників органів
державної влади, органів
місцевого самоврядування,
державних підприємств,
установ і організацій

100,0 105,5 111,0 Підвищення кваліфікації та рівня
громадянської і правової  культури
державних службовців, посадових осіб
місцевого самоврядування, представників
організацій громадянського суспільства

2. Створення
сприятливих умов для
міжсекторальної
співпраці 

2.1. Вивчити можливості щодо включення до варіативної складової
навчальних планів загальноосвітніх та  професійно@технічних навчальних
закладів курсів за вибором з питань розвитку громадянського суспільства

2017@2019
роки

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації), Департамент
суспільних комунікацій
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

@ @ @ Ознайомлення з діяльністю організацій
громадянського суспільства, підвищення
рівня правової культури з формування
громадянського суспільства

2.2. Запровадити практику  стажування фахівців органів місцевої влади та
студентської молоді на базі організацій громадянського суспільства 

2017@2019
роки

Департамент суспільних
комунікацій виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)  

@ @ @ Налагодження партнерських зв'язків між
представниками  міської влади,
студентської молоді та ОГС з метою їх
ознайомлення з діяльністю організацій
громадянського суспільства 

2.3. Проводити просвітницькі інформаційні заходи та розміщувати
соціальну рекламу щодо розвитку громадянського суспільства та
взаємодії з організаціями громадянського суспільства 

2017@2019
роки

Департамент суспільних
комунікацій виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації),
Департамент містобудування
та архітектури виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації),
КП "Київреклама" 

40,0 42,2 44,4 Забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної і
регіональної політики та підвищення рівня
громадянської правової освіти 

3.  Вивчення
міжнародного досвіду
взаємодії міської
влади із
організаціями
громадянського
суспільства 

3.1. Вивчати міжнародний досвід щодо взаємодії влади з організаціями
громадянського суспільства та налагоджувати зв'язки з відповідними
підрозділами місцевих органів влади іноземних країн

2017@2019
роки

Департамент суспільних
комунікацій виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації),
управління міжнародних
зв'язків виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

@ @ @ Створення   сприятливого середовища для
громадських організацій щодо їх участі у
вирішенні питань місцевого значення з
урахуванням кращих практик
Європейського Союзу

3.2.Залучати експертів європейських країн для спільної реалізації
проектів, пов'язаних з розвитком громадянського суспільства

2017@2019
роки

Департамент суспільних
комунікацій виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації),
управління міжнародних
зв'язків виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

@ @ @ Налагодження співпраці з європейськими
країнами у питаннях формування
громадянського суспільства з
використанням міжнародного досвіду 

4.   Формування
позитивного іміджу
міста Києва 

4.1.Висвітлювати у комунальних засобах масової інформації питання,
пов'язані   з розвитком громадянського суспільства та співпраці
структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві
державних адміністрацій з організаціями громадянського суспільства

Постійно Департамент суспільних
комунікацій виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації) 

@ @ @ Інформування населення щодо реалізації
принципів формування у місті Києві
громадянського суспільства 

4.2.Здійснювати адміністрування та координацію роботи  спеціального
розділу "Громадське обговорення проектів нормативно@правових актів"
на Єдиному веб@порталі територіальної громади міста Києва

2017@2019
роки   

Департамент суспільних
комунікацій виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

@ @ @ Безпосереднє обговорення мешканцями
міста Києва важливих проектів
нормативно@правових актів з метою
неухильного реагування влади на
висновки громадськості на ранніх етапах
їх розроблення

4.3. Здійснювати моніторинг, соціологічне дослідження стану розвитку
громадянського суспільства в місті Києві: @ збір та створення
інформаційного банку даних; 
@ аналіз інформаційних даних; 
@ підготовка висновків, розробка та запровадження рекомендацій 

2017@2019
роки  

Департамент суспільних
комунікацій виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації) 

500,00 Виявлення пріоритетних соціальних
проблем та громадська оцінка діяльності
міської влади 
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5. Формування
національно@
патріотичної
свідомості

5.1.   Проводити загальноміські офіційні заходи з нагоди державних,
міських свят та знаменних дат, а саме: Дня Соборності України,  Дня
Героїв Небесної Сотні,  Дня пам'яті Героїв Крут,  Дня народження Тараса
Шевченка, Дня пам'яті жертв політичних репресій,  Дня Європи,  Дня
Конституції України,  Дня національного прапора України,  Дня
Державного Прапора України,  Дня незалежності України,  Дня пам'яті
жертв Бабиного Яру, Дня захисника України, Дня пам'яті жертв
голодомору,  Дня Гідності та Свободи  та у разі потреби (за окремим
дорученням керівництва держави та міста) здійснювати супровід
офіційних заходів з нагоди відзначення річниць та пам'ятних дат

2017@2019 Департамент суспільних
комунікацій виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації),
Департамент культури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації),  районні в
місті Києві державні
адміністрації 

1 770,0 1867,4 1 964,5 Формування у громадян почуття
патріотизму і національної свідомості  

5.2. Вживати заходів щодо формування у громадян поваги та
шанобливого ставлення до державних символів України, зокрема до
Державного Прапора України. Здійснювати контроль за виконанням
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) "Про встановлення Державного прапора
в Україні над адміністративними будівлями  міста Києва"

Постійно Департамент суспільних
комунікацій виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації),
районні в місті Києві
державні адміністрації

@ @ @

5.3. Провести урочистості з нагоди відзначення 100@річчя подій
Української революції 1917@1921 років

2017@2019 Департамент суспільних
комунікацій виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

80,0 140,0 40,0 Вшанування традицій боротьби за
незалежність і соборність України,
визнання історичного значення подій,
пов'язаних із визвольною боротьбою
початку XX століття та утвердженням
української 

5.4. Сприяти реалізації Всеукраїнського науково@просвітницького,
історико@краєзнавчого проекту "Місця пам'яті Української революції 1917@
1921 років"  

2017@2019 Департамент суспільних
комунікацій виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

@ @ @ Популяризація  історії українського
державотворення, привернення уваги до
національно@визвольної боротьби
українців та патріотичне виховання
громадян 

5.5. Забезпечувати діяльність Комісії з питань найменувань та Комісії з
питань встановлення пам'ятних знаків в місті Києві

Постійно Департамент суспільних
комунікацій виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

@ @ @ Глибоке фахове вивчення питань про
увічнення пам'яті визначних діячів і подій у
формі встановлення пам'ятних знаків у
місті Києві

5.6. Проводити громадські обговорення під час розгляду питань про
присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен
(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат
історичних

Постійно Департамент суспільних
комунікацій виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

@ @ @ Забезпечення прозорості та відкритості
діяльності міської влади

5.7. Здійснювати організаційну та фінансову підтримку Київського
товариства політв'язнів та жертв репресій

Постійно Департамент суспільних
комунікацій виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

200,0 211,0 222,0 На виконання Указу Президента України
від 14.05.2001 № 307/2001 "Про заходи
щодо державної підтримки колишніх
політичних в'язнів і репресованих" з метою
посилення соціального захисту колишніх
політичних в'язнів, репресованих та
підтримки статутної діяльності Київського
товариства політв'язнів та жертв репресій

Разом: 5050,0 5103,7 5681,5 15835,2

№
з/п

Назва напряму
діяльності

Заходи програми Строк
виконання
заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тисяч гривень, у т.ч.:

Очікуваний результат

2017 2018 2019

1. Координація
діяльності органів
самоорганізації
населення  

1.1.Забезпечити координацію діяльності органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування з органами
самоорганізації населення як первинної ланки системи
місцевого самоврядування

Постійно Департамент суспільних  комунікацій
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації), 

районні в місті Києві державні
адміністрації

Фінансове та
матеріально @
технічне
забезпечення
Програми
здійснюється за
рахунок коштів,
затверджених
бюджетом міста
Києва на
відповідний рік

@ @ @ Налагодження постійного
управлінського зв'язку з метою
сприяння виконання органами
самоорганізації наслення власних
повноважень 

1.2. Забезпечити координацію діяльності органів
самоорганізації населення, моніторинг їх діяльності та
оцінку реалізації заходів програми

2017 рік @ 1
дослідження,
2019 рік @ 1
дослідження

Департамент суспільних  комунікацій
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

75,0 @ 75,0 Проведення 2 досліджень.
Напрацювання матеріалів для
вдосконалення діяльності органів
системи місцевого самоврядування

1.3.Здійснювати контроль за дотриманням органами
самоорганізації населення вимог чинного законодавства в
межах повноважень  

Постійно Департамент суспільних  комунікацій
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

@ @ @ Дотримання органами самоорганізації
населення вимог чинного
законодавства 

1.4.Здійснювати координацію діяльності структурних
підрозділів  виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) з постійною
комісією Київської міської ради з питань місцевого
самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків
щодо діяльності органів самоорганізації населення

Постійно Департамент суспільних  комунікацій
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації),
секретаріат Київської міської ради
(за згодою)

@ @ @ Налагодження узгодженого
управлінського зв'язку, посилення
впливу громадськості на прийняття
рішень

1.5.Сприяти співробітництву органів місцевого самовря@
дування, органів самоорганізації населення з
відповідними міжнародними організаціями та фондами з
питань розвитку місцевого самоврядування

Постійно Департамент суспільних  комунікацій
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

@ @ @ Участь органів самоорганізації
населення у міжнародних проектах та
програмах, поширення кращих
муніципальних практик

2. Вдосконалення
нормативно @
правового
забезпечення
діяльності органів
самоорганізації
населення 

2.1. Розробляти нормативно @ правову  базу з питань
створення та діяльності органів самоорганізації населення
та їх асоціацій (об'єднань), зокрема щодо делегування
органам самоорганізації населення повноважень
Київської міської ради

Постійно Департамент суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

@ @ @ Удосконалена нормативно@правова
база

3. Легалізація
органів
самоорганізації
населення 

3.1. Надавати інформаційно@методичну допомогу
ініціативним групам жителів щодо створення та легалізації
органів самоорганізації населення; забезпечити
формування та ведення Єдиного реєстру органів
самоорганізації населення міста Києва, створити та
актуалізовувати інформаційно@довідкової систему
"Органи самоорганізації  столиці"

Постійно Департамент суспільних  комунікацій
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

120 @ @ Легалізація та розширення мережі
органів самоорганізації населення,
упорядкування інформаційно@
довідкової бази даних про діяльність
органів самоорганізації населення міста
Києва

4.   Сприяння органів
самоорганізації
населення у
реалізації власних
та делегованих
повноважень

4.1. Сприяти органам самоорганізації населення у
виконанні повноважень щодо співпраці з депутатами 

Постійно Департамент суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

@ @ @ Удосконалення механізму взаємодії
депутатів та органів самоорганізації
населення

4.2.Забезпечувати  проведення міського конкурсу
проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

Щорічно Департамент суспільних  комунікацій
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації

2000,0 2500,0 3000,0 Визначення та відзначення найкращих
ініціатив мешканців. Вирішення
локальних проблем

4.3. Вивчати практику роботи органів самоорганізації
населення, надавати допомогу при делегуванні Київською
міською радою частини своїх повноважень, фінансів і
майна органам самоорганізації населення

2017@2019 роки   Департамент суспільних  комунікацій
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) 

За
окремим
рішенням
Київської
міської
ради

За
окремим
рішенням
Київської
міської
ради

За
окремим
рішенням
Київської
міської
ради

Визначення можливостей розширення
повноважень органів самоорганізації
населення

2. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми 
за розділом "Сприяння діяльності органів самоорганізації населення у м. Києві на 2017�2019 роки"
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4.4. Забезпечувати проведення семінарів, "круглих
столів", конференцій, в тому числі виїзних

Семінари: 
2 в квартал,
виїзні
семінари @ 
1 в рік, 
"круглі столи" @
1 в 2 місяці,
конференції @ 
1 раз у рік

Департамент суспільних  комунікацій
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)    

87,0 87,0 87,0 Проведення 27 семінарів, 18 "круглих
столів", та 3 конференції для
представників органів самоорганізації
населення та ініціативних груп

4.5. Забезпечувати здійсненняфінансової підтримки
діяльності органів самоорганізації населення міста Києва

Щорічно Департамент суспільних  комунікацій
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)     

18090,5 21240,5 22123,0 Забезпечення надання фінансової
підтримки органів самоорганізації
населення, зокрема здійснення оплати
праці керівників, секретарів та
бухгалтерів відповідно до вимог
чинного законодавства України, оплати
оренди приміщення, комунальних
платежів, зв'язку та інше

4.6. Забезпечувати  фінансування органів самоорганізації
населення для здійснення капітальних видатків

Щорічно 2017@
25 шт. 2018@10
шт. 2019@10 шт.

Департамент суспільних  комунікацій
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) 

300,0 168,0 180,0 Забезпечення надання фінансової
підтримки органам самоорганізації
населення забезпечти придбання
персональних комп'ютерів)

4.7. Сприяти вирішенню питання забезпечення органів
самоорганізації населення фінансовими та матеріально @
технічними ресурсами, необхідними для реалізації своїх
повноважень

2017@2019 роки Департамент суспільних  комунікацій
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації),  районні в
місті Києві державні адміністрації

@ @ @ Створення умов для виконання
органами самоорганізації населення
власних та делегованих повноважень

4.8. Сприяти участі органів самоорганізації населення у
підготовці та реалізації програм соціально @ економічного
та культурного розвитку територіальної громади,
внесенню пропозицій до проекту місцевого бюджету,
місцевих програм

2017@2019 роки Департамент суспільних  комунікацій
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації),  районні в
місті Києві державні адміністрації

@ @ @ Забезпечення виконання органами
самоорганізації населення  власних
повноважень

5. Висвітлення
діяльності органів
самоорганізації
населення

5.1. Забезпечувати  випуск бюлетеня "Вісник органів
самоорганізації населення"

Щорічно (3
випуски в рік)

Департамент суспільних  комунікацій
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації),  органи
самоорганізації населення міста
Києва

105,0 110,7 116,4 Забезпечення випуску "Вісника органів
самоорганізації населення"  

5.2. Висвітлювати питання діяльності органів
самоорганізації населення у засобах масової інформації
шляхом створення та розміщення спеціалізованих теле@
та радіопрограм, окремих рубрик та організації прес@
конференцій

2017@2019 роки Департамент суспільних  комунікацій
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації),  органи
самоорганізації населення міста
Києва,  Комунальне підприємство
Київської міської ради "Телекомпанія
"Київ",  Комунальне підприємство
Київської міської ради "Редакція
газети "Вечірній Київ",   Комунальне
підприємство "Радіостанція "Голос
Києва"

28,0 28,0 28,0 Популяризація  діяльності органів
самоорганізації наслення серед
мешканців міста Києва

5.3. Презентувати кращі практики діяльності органів
самоорганізації населення міста Києва шляхом
виготовлення та розповсюдження презентаційних
буклетів, в тому числі відеоролику

2017@2018 роки
1 @ відеоролик
@ 40,0

Департамент суспільних  комунікацій
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації),  органи
самоорганізації населення міста
Києва 

65,0 65,0 @ Підготовка та випуск буклетів,
виготовлення відеоролику, щодо
діяльності органів самоорганізації
населення

6. Підвищення рівня
професіоналізму
працівників
органів
самоорганізації
населення 

6.1. Забезпечувати підготовку (перепідготовку) кадрів
працівників органів самоорганізації населення за
договорами у закладах, які мають відповідну ліцензію

Щорічно Департамент суспільних  комунікацій
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації), навчальні
центри (за згодою), органи
самоорганізації населення міста
Києва, комунальні заклади,
недержавні організації та фонди (за
згодою)

@ @ @ Забезпечення підготовки та
перепідготовки і підвищення
кваліфікації працівників органів
самоорганізації населення

6.2. Забезпечувати стажування слухачів Національної
академії державного управління при Президентові
України, Академії муніципального управління на базі
органів самоорганізації населення

Департамент суспільних  комунікацій
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

@ @ @ Узагальнення кращих практик
діяльності органів самоорганізації
населення

Разом: 20870,5 24199,2 25609,4 70679,1

ВСЬОГО 25920,5 29302,9 31290,9 86514,3

Ðàçîì ïî Ïðîãðàì³: 86514,3 òèñÿ÷³ ãðèâåíü

Äîäàòîê 2

äî Ïðîãðàìè

Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання Програми

Виконання програми Усього витрат на виконання Програми (тисяч
гривень)

2017 рік (тисяч гривень) 2018 рік (тисяч гривень) 2019 рік (тисяч гривень)

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 25920,5 29302,9 31290,9 86514,3

Бюджет м. Києва 25920,5 29302,9 31290,9 86514,3

Кошти інших джерел @ @ @ @

Результативні показники у сфері розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2017 � 2019 pp.

Показники Одиниця виміру (тис.грн) 2017 2018 2019

Показники затрат

Обсяг фінансування заходів:

за напрямом сприяння розвитку громадянського суспільства тис.грн 3050,0 2692,7 2759,5

за напрямом сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Києва тис.грн 480,0 290,7 306,4

Обсяг фінансової підтримки:

органів самоорганізації населення міста Києва тис.грн 20390,5 23908,5 25303,0

Київського товариства політв'язнів та жертв репресій тис.грн 200,0 211,0 222,0

проектів переможців конкурсу "Громадська перспектива: прозора влада та активна громада" тис.грн 1800,0 2200,0 2700,0

Показники продукту

Кількість запланованих заходів:

за напрямом сприяння розвитку громадянського суспільства шт. 62 61 62

за напрямом сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Києва шт. 27 25 24
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Кількість організацій, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету:

органів самоорганізації населення міста Києва шт. 95 109 124

переможців конкурсу "Громадська перспектива: прозора влада та активна громада" шт. 30 30 30

Київського   товариства   політв'язнів   та  жертв репресій шт. 1 1 1

Показники ефективності

Вартість одного заходу:

за напрямом сприяння розвитку громадянського суспільства тис.грн. 49,2 44,1 44,5

за напрямом сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Києва тис.грн. 17,8 11,6 12,8

Витрати на фінансування:

одного органу самоорганізації населення   міста Києва тис.грн. 214,6 219,3 204,1

одного проекту переможців конкурсу "Громадська перспектива: прозора влада та активна громада" тис.грн. 60,0 73,3 90,0

Показники якості

Динаміка кількості проведених заходів порівняно з базовим (2017) роком

за напрямом сприяння розвитку громадянського суспільства % 100% 98,5% 100%

за напрямом сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Києва % 100% 92,6% 88,9%

Про затвердження міської цільової програми «Нагороди» 
на 2017�2019 роки

Рішення Київської міської ради № 793/1797 від 22 грудня 2016 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра�

їні», рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про Порядок розроблення, за�
твердження та виконання міських цільових програм у місті Києві», з метою нагородження киян заохочуваль�
ними відзнаками Київського міського голови, враховуючи необхідність вирішення питань фінансування ви�
трат на виготовлення, закупівлю та урочисте їх вручення, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñüêó ö³ëüîâó ïðîãðàìó «Íà-

ãîðîäè» íà 2017-2019 ðîêè, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ô³íàíñóâàííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè

«Íàãîðîäè» íà 2017-2019 ðîêè (äàë³ — Ïðîãðà-

ìà) çä³éñíþâàòè çà ðàõóíîê àñèãíóâàíü, ïåðåä-

áà÷åíèõ ó ì³ñüêîìó áþäæåò³ íà â³äïîâ³äí³ ðîêè.

3. Âñòàíîâèòè, ùî â³äïîâ³äàëüíèì âèêîíàâöåì

òà ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêîì êîøò³â ç ðåàë³çà-

ö³¿ Ïðîãðàìè º àïàðàò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

4. Àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿) ïîäàâàòè çâ³òè ïðî õ³ä ³ ðåçóëüòàòè âèêî-

íàííÿ Ïðîãðàìè ùîêâàðòàëüíî äî 01 ÷èñëà äðó-

ãîãî ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà çâ³òíèì ïåð³îäîì, Äå-

ïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòó ô³-

íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿),

ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü

áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-

ãî ðîçâèòêó ³ ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-

ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.
Київський міський голова В. Кличко

Äîäàòîê äî

ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 22.12.2016 ðîêó ¹ 793/1797

Міська цільова програма «Нагороди» на 2017�2019 роки
ÇÌ²ÑÒ

1. Ïàñïîðò ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Íàãîðîäè» íà 2017 — 2019 ðîêè.

2. Âèçíà÷åííÿ ïðîáëåìè, íà ðîçâ’ÿçàííÿ ÿêî¿ ñïðÿìîâàíà ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà «Íàãîðîäè»

íà 2017 — 2019 ðîêè.

3. Âèçíà÷åííÿ ìåòè ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Íàãîðîäè» íà 2017—2019 ðîêè.

4. Îá´ðóíòóâàííÿ øëÿõ³â ³ çàñîá³â ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè, îáñÿã³â òà äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ,

ñòðîê³â âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Íàãîðîäè» íà 2017 — 2019 ðîêè.

5. Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³, ïåðåë³ê çàâäàíü ³ çàõîä³â ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Íàãîðîäè» íà 2017 —

2019 ðîêè.

6. Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Íàãîðîäè» íà 2017—2019 ðîêè.

7. Ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Íàãîðîäè» íà 2017—2019 ðîêè.

8. Êîîðäèíàö³ÿ òà êîíòðîëü çà õîäîì âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Íàãîðîäè» íà 2017 —

2019 ðîêè.

1. Ïàñïîðò ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Íàãîðîäè» íà 2017 — 2019 ðîêè

2. Âèçíà÷åííÿ ïðîáëåìè, íà ðîçâ’ÿçàííÿ ÿêî¿ ñïðÿìîâàíà ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà

«Íàãîðîäè» íà 2017 — 2019 ðîêè

Ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà «Íàãîðîäè» íà 2017—2019 ðîêè (äàë³ — Ïðîãðàìà) ðîçðîáëåíà â³ä-

ïîâ³äíî äî çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³-

í³ñòðàö³¿», «Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè — ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â» òà ç óðàõóâàííÿì ðåçóëüòàò³â çàõîä³â, ÿê³ âè-

êîíóâàëèñÿ ïðîòÿãîì 2012—2016 ðîê³â ó ìåæàõ ðåàë³çàö³¿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Íàãîðîäè»

íà 2012—2016 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 01 ëèñòîïàäà 2012 ðîêó

¹ 226/8510.

Íàãîðîäíà ñïðàâà â Óêðà¿í³ ñòàëà âàæëèâèì ôàêòîðîì óòâåðäæåííÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³,

ìîðàëüíîãî çàîõî÷åííÿ ãðîìàäÿí çà àêòèâíó ä³ÿëüí³ñòü ó ðîçâèòêó åêîíîì³êè, íàóêè, êóëüòóðè, ó

ñîö³àëüí³é ñôåð³, çàõèñò³ Â³ò÷èçíè, îõîðîí³ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè, äåðæàâíîìó

áóä³âíèöòâ³ òà ãðîìàäñüê³é ä³ÿëüíîñò³.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà òà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà

àäì³í³ñòðàö³ÿ) áåðóòü ó÷àñòü ó â³äçíà÷åíí³ äåðæàâíèõ, ïðîôåñ³éíèõ ñâÿò òà þâ³ëåéíèõ äàò, ïîä³é

äåðæàâíîãî ³ ì³ñüêîãî çíà÷åííÿ. Ç ìåòîþ çàîõî÷åííÿ êèÿí, ÿê³ çðîáèëè îñîáèñòèé âíåñîê ó ðîç-

âèòîê ïåâíèõ ñôåð æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà, äîñÿãëè âèçíà÷íèõ óñï³õ³â ó íàóêîâ³é ÷è òâîð÷³é ðîáî-

ò³, Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ áóëî çàñíîâàíî

ðÿä çàîõî÷óâàëüíèõ â³äçíàê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè (íàãðóäíèé çíàê «Çíàê Ïîøàíè», Ïî÷åñ-

íà ãðàìîòà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, Ïîäÿêà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ìåäàëü «×åñòü. Ñëà-

âà. Äåðæàâà»), Ïî÷åñíó ãðàìîòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà âñòàíîâëåíî çâàí-

íÿ «Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì³ñòà Êèºâà» (äàë³ — ì³ñüê³ íàãîðîäè).

Ïðîãðàìà ñïðÿìîâàíà íà ïðîâåäåííÿ êîíêðåòíèõ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç íàãîðîäæåííÿì êèÿí

ì³ñüêèìè íàãîðîäàìè äî äåðæàâíèõ, ïðîôåñ³éíèõ ñâÿò òà þâ³ëåéíèõ äàò, ïîä³é äåðæàâíîãî ³ ì³ñü-

êîãî çíà÷åííÿ; çàáåçïå÷åííÿì ¿õ âèãîòîâëåííÿ, çàêóï³âë³ òà âðó÷åííÿ.

Ö³ çàõîäè ïîòðåáóþòü âèä³ëåííÿ áþäæåòíèõ àñèãíóâàíü â³äïîâ³äíîìó ðîçïîðÿäíèêîâ³ áþäæåò-

íèõ êîøò³â.

3. Âèçíà÷åííÿ ìåòè ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Íàãîðîäè» íà 2017 — 2019 ðîêè

Ìåòà Ïðîãðàìè ïîëÿãàº ó âäîñêîíàëåíí³ íàãîðîäíî¿ ñïðàâè â ì³ñò³ Êèºâ³, çàáåçïå÷åíí³ ¿¿ ðîç-

âèòêó íà çàñàäàõ äåìîêðàòè÷íîñò³, â³äêðèòîñò³, ãëàñíîñò³ òà ïðîçîðîñò³, ï³äâèùåíí³ ñîö³àëüíîãî

çíà÷åííÿ ì³ñüêèõ íàãîðîä, êîìïëåêñíîìó ðîçâ’ÿçàíí³ ïðàâîâèõ, îðãàí³çàö³éíèõ òà ìàòåð³àëüíî-

òåõí³÷íèõ ïðîáëåì ó ö³é ñôåð³.

Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè Ïðîãðàìè º âäîñêîíàëåííÿ ïîðÿäêó âèð³øåííÿ ïèòàíü ùîäî íàãîðîä-

æåííÿ ì³ñüêèìè íàãîðîäàìè, âèð³øåííÿ ïèòàíü ô³íàíñîâîãî òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåç-

ïå÷åííÿ íàãîðîäíî¿ ñïðàâè.

4. Îá´ðóíòóâàííÿ øëÿõ³â ³ çàñîá³â ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè, îáñÿã³â òà äæåðåë ô³íàí-

ñóâàííÿ, ñòðîê³â âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Íàãîðîäè» íà 2017 — 2019 ðî-

êè

Îñíîâíèìè øëÿõàìè ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè º:

çàáåçïå÷åííÿ ðîçâèòêó íàãîðîäíî¿ ñïðàâè â ì³ñò³ Êèºâ³ íà çàñàäàõ äåìîêðàòè÷íîñò³, â³äêðè-

òîñò³, ãëàñíîñò³ òà ïðîçîðîñò³, ï³äâèùåííÿ ñîö³àëüíîãî çíà÷åííÿ ì³ñüêèõ íàãîðîä;

ïîêëàäàííÿ ïåðñîíàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íà êåð³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà äîá³ð êàíäèäàòóð äî

íàãîðîäæåííÿ ³ íàëåæíó ï³äãîòîâêó â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â;

óäîñêîíàëåííÿ ïîðÿäêó çàêóï³âë³ ì³ñüêèõ íàãîðîä òà ¿õ âðó÷åííÿ;

çàïðîâàäæåííÿ ïðîçîðîãî ìåõàí³çìó âèçíà÷åííÿ ê³ëüêîñò³ îñ³á, ÿê³ ìîæóòü áóòè íàãîðîäæåíè-

ìè, ç óðàõóâàííÿì ÷èñåëüíîñò³ ïðàöþþ÷èõ ó ãàëóçÿõ ãîñïîäàðñòâà òà ³íøèõ ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³,

ñóñï³ëüíî¿ çíà÷óùîñò³ â³äïîâ³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³;

çàáåçïå÷åííÿ ãëàñíîãî âèñóíåííÿ êàíäèäàòóð äëÿ íàãîðîäæåííÿ ó òðóäîâèõ êîëåêòèâàõ ï³ä-

ïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³, ìàêñèìàëüíî¿ â³äêðèòîñò³ ïðî-

õîäæåííÿ ïðîïîçèö³é ùîäî íàãîðîäæåííÿ;

ñòâîðåííÿ êàðòîòåêè îñ³á, ÿê³ íàãîðîäæåí³ ì³ñüêèìè íàãîðîäàìè.

Ñòðîêè âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè — 2017 — 2019 ðîêè. Îáñÿãè òà äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ Ïðîãðà-

ìè:

Çàãàëüíà ïîòðåáà â êîøòàõ äëÿ âèêîíàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ, ñòàíîâèòü

24 468,80 òèñ. ãðí, ó òîìó ÷èñë³: 6 701,34 òèñ. ãðí íà 2017 ð³ê,

8 272,32 òèñ. ãðí íà 2018 ð³ê,

9 495,14 òèñ. ãðí íà 2019 ð³ê.

Îáñÿã ô³íàíñóâàííÿ Ïðîãðàìè óòî÷íþºòüñÿ ùîðîêó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ ñêëàäàí-

íÿ ïðîåêòó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà â³äïîâ³äíèé ð³ê ó ìåæàõ âèäàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ãîëîâíîìó

ðîçïîðÿäíèêó êîøò³â (â³äïîâ³äàëüíîìó âèêîíàâöþ Ïðîãðàìè).

Î÷³êóâàíèìè ðåçóëüòàòàìè âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè º:

1. Ðîçâèòîê ñèñòåìè íàãîðîä ó ì³ñò³ Êèºâ³ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñó÷àñíîñò³, ùî ï³äâèùèòü äîâ³-

ðó ãðîìàäñüêîñò³ äî ä³ÿëüíîñò³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

2. Ï³äâèùåííÿ ïàòð³îòèçìó, íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³, ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³ êèÿí.

1. Ініціатор розроблення програми Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

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

Доручення Київського міського голови від 23.09.2016 №30980

3. Розробник програми Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

4. Співрозробники Програми Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

5. Замовник (відповідальний
виконавець) Програми

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

6. Учасники (співвиконавці)
Програми

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

7. Строк виконання Програми 2017—2019 роки

8. Перелік бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми

Бюджет міста Києва

9. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми

Всього у тому числі, за роками

9.1. 

9.2.

9.3.

всього, у тому числі 24 468,80 тис.грн 2017 2018 2019

коштів державного бюджету 0 0 0 0

коштів бюджету міста Києва 24 468,80 тис.грн 6 701,34 тис.грн 8 272,32 тис.грн 9 495,14 тис.грн

коштів інших джерел 0 0 0 0
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Про внесення змін до додатка 1 
до Комплексної міської цільової програми 

«Електронна столиця» на 2015 — 2018 роки, затвердженої 
рішенням Київської міської ради від 02 липня 2015 року

№ 654/1518
Рішення Київської міської ради № 543/1547 від 8 грудня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради
від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільо�
вих програм у місті Києві», з метою забезпечення своєчасного та якісного виконання Комплексної міської ці�
льової програми «Електронна столиця» на 2015—2018 роки Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

5. Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³, ïåðåë³ê çàâäàíü ³ çàõîä³â ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Íàãîðîäè» íà 2017 — 2019 ðîêè

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів Програми Строк
вико@
нання
заходу

Головний
розпорядник
коштів/ виконавці

Джерела
фінансу@
вання

Орієнтовані обсяги
фінансування
(вартість),
тис.гривень

Очікуваний результат

Забезпечення
розвитку
нагородної
справи в місті
Києві,
удосконалення
порядку
вирішення
питань щодо
нагородження
міськими
нагородами,
вирішення
питань
фінансового та
матеріально@
технічного
забезпечення
нагородної
справи  

1. Замовлення, забезпечення виготовлення та закупівлі
заохочувальних відзнак Київського міського голови (нагрудного
знака "Знак Пошани", Почесної грамоти Київського міського голови,
Подяки Київського міського голови, медалі "Честь. Слава. Держава")
та звання "Почесний громадянин міста Києва"

2017@2019 Апарат
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київська
міська державна
адміністрація)

Бюджет
міста Києва

24 468,80, 
у тому числі:
2017p.@6 701,34,
2018 p.@8 272,32,
2019 p.@9 495,14

Забезпечення фінансових і матеріально@технічних умов для виготовлення
нагород

2. Відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, подій
державного та міського значення з врученням міських нагород

Забезпечення розвитку нагородної справи в місті Києві, підвищення
соціальної активності жителів столиці шляхом їх морального заохочення за
досягнення у професійній діяльності та громадському житті

3. Організація і проведення заходів щодо вручення міських нагород,
забезпечення участі у таких заходах Київського міського голови,
заступників голови Київської міської державної адміністрації, інших
посадових осіб 

Забезпечення проведення на належному рівні заходів з вручення міських
нагород, формування у громадському просторі міста Києва позитивного
іміджу столиці України

4. Організація і проведення заходів щодо вручення Почесної грамоти
Київської міської державної адміністрації

Не потребує Забезпечення проведення на належному рівні заходів з вручення міських
нагород, формування у громадському просторі міста Києва позитивного
іміджу столиці України

5, Підготовка проектів розпоряджень Київського міського голови
щодо нагородження

Не потребує Оформлення нормативно@правового документа щодо нагородження

6. Здійснення контактів з відповідними структурними підрозділами
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) щодо підготовки нагородних документів та
здійснення організаційних заходів з вручення міських нагород

Не потребує Забезпечення взаємодії з відповідними структурними підрозділами
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) з метою якісної підготовки нагородних матеріалів, організації
вручення нагород

7. Координація роботи структурних підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районних у місті Києві державних адміністрацій щодо підготовки
нагородних документів в установленому порядку

Не потребує Забезпечення ефективної взаємодії зі структурними підрозділами
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), районними в місті Києві державними адміністраціями дає
змогу вдосконалити процедуру внесення клопотань про нагородження

8. Розгляд нагородних матеріалів, що надійшли до апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), визначення об'єктивності особистих заслуг
осіб, яких пропонується відзначити

Не потребує Удосконалення процедури внесення клопотань про нагородження,
забезпечення ефективної взаємодії зі структурними підрозділами
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) для надання більш об'єктивної оцінки заслуг осіб, що
представлені до нагородження

9. Надання кваліфікованої консультативної допомоги кадровим
службам підприємств, установ та організацій з питань підготовки
нагородних документів

Не потребує Враховуючи великий досвід спеціалістів, саме надання фахової методичної
допомоги є фактором змістовної підготовки документів

10. Забезпечення висвітлення в засобах масової інформації та на
єдиному веб@порталі територіальної громади міста Києва заходів
щодо нагородження киян з нагоди державних, професійних свят,
ювілейних дат, подій державного та міського значення

Не потребує Інформування громадськості про діяльність Київського міського голови, а
також про заходи, здійснювані місцевими органами влади, що підвищує
довіру громадськості та сприяє соціальній активності киян

Разом по
Програмі

24 468,80, у тому
числі: 
2017 p.@6 701,34,
2018 p.@8 272,32,
2019 p.@9 495,14

8. Êîîðäèíàö³ÿ òà êîíòðîëü çà õîäîì âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Íàãîðî-

äè» íà 2017 — 2019 ðîêè

Êîîðäèíàö³þ òà êîíòðîëü çà õîäîì âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè çä³éñíþº ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Â³äïîâ³äàëüíèé âèêîíàâåöü â³äïîâ³äíî äî âèìîã ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 29 æîâòíÿ

2009 ðîêó ¹ 520/2589 «Ïðî Ïîðÿäîê ðîçðîáëåííÿ, çàòâåðäæåííÿ òà âèêîíàííÿ ì³ñüêèõ ö³ëüîâèõ

ïðîãðàì ó ì³ñò³ Êèºâ³» ùîêâàðòàëüíî äî 01 ÷èñëà äðóãîãî ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà çâ³òíèì ïåð³îäîì,

ïîäàº Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

6. Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè "Íàãîðîäè" íà 2017—2019

ðîêè

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 2017 рік 2018 рік 2019 рік Усього витрат
на виконання
програми

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: (тис.грн) 6 701,34 8 272,32 9 495,14 24 468,80

Бюджет міста Києва (тис.грн) 6 701,34 8 272,32 9 495,14 24 468,80

Кошти інших джерел @ @ @ @

7. Ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè "Íàãîðîäè" íà 2017—2019

ðîêè

Назва показника Роки 

Од. вим. 2017 рік 2018 рік 2019 рік Разом

1. Показники витрат (ресурсне забезпечення програми):

Витрати на виготовлення та закупівлю нагородної продукції тис. грн 6 701,34 8 272,32 9 495,14 24 468,80

2. Показники продукту:

Кількість нагород од. 9 252 10 802 11 852 31 906

3. Показники ефективності:

Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної
продукції

тис. грн 0,724 0,766 0,801 0,767

4. Показники якості:

Відсоток закупівельної нагородної продукції % 100 100 100 100

1. Âíåñòè äî äîäàòêà 1 äî Êîìïëåêñíî¿ ì³ñü-

êî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Åëåêòðîííà ñòîëèöÿ» íà

2015 — 2018 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 02 ëèïíÿ 2015 ðîêó

¹ 654/1518 (ó ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 28 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 862/862) òà-

ê³ çì³íè:

1.1. Ó ïîçèö³¿ 1:

ãðàôó 5 ïóíêòó 1.7 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«Àïàðàò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿)/Äåïàðòàìåíò îõîðîíè çäîðîâ’ÿ/ÊÏ «Ãîëîâ-

íèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð»;

ãðàôó 5 ïóíêòó 1.11 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàê-

ö³¿:

«Àïàðàò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿)/Äåïàðòàìåíò îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîð-

òó/ÊÏ «Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëü-

íèé öåíòð».

1.2. Ó ïîçèö³¿ 2:

ãðàôó 5 ïóíêòó 2.8 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«Àïàðàò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿)/Äåïàðòàìåíò âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî

êîíòðîëþ òà àóäèòó»;

ãðàôó 5 ïóíêòó 2.9 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«Àïàðàò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿)/Äåïàðòàìåíò âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî

êîíòðîëþ òà àóäèòó».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ðåêëà-

ìè òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî

ðîçâèòêó.

Київський міський голова 
В. Кличко

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïè-

òàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó òà îïðèëþäíþº íà ºäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³íôîðìàö³þ ïðî ñòàí âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Íà-

ãîðîäè» íà 2017 — 2019 ðîêè. 
Київський міський голова 

В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
4 ñ³÷íÿ 2017 ð.
¹1(4914)

44

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

29 ãðóäíÿ 2016 ð. çà ¹ 263/1576

Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво 
теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання

теплової енергії, послуги з централізованого опалення 
і централізованого постачання гарячої води та вартість витрат
на проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонт

квартирних засобів обліку теплової енергії ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР»
Розпорядження № 1297 від 21 грудня 2016 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України
«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово�комунальні послуги», постанов Кабінету Мі�
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово�комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно�правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою встанов�
лення економічно обгрунтованих тарифів:

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ ÒÎ-

ÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²Ñ-

ÒÞ «ÏÅÐØÈÉ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÅÊÑÏÅÐÒÍÈÉ

ÖÅÍÒÐ», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà âèðîáíèöòâî òåï-

ëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-

ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÏÅÐØÈÉ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÅÊÑ-

ÏÅÐÒÍÈÉ ÖÅÍÒÐ», ùî äîäàþòüñÿ.

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òðàíñïîðòóâàííÿ

òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÏÅÐØÈÉ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ

ÅÊÑÏÅÐÒÍÈÉ ÖÅÍÒÐ», ùî äîäàþòüñÿ.

4. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òåïëî-

âî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-

ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÏÅÐØÈÉ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÅÊÑ-

ÏÅÐÒÍÈÉ ÖÅÍÒÐ», ùî äîäàþòüñÿ.

5. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðà-

ë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà-

÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàº ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç

ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÏÅÐØÈÉ

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÅÊÑÏÅÐÒÍÈÉ ÖÅÍÒÐ» ÿê âèêî-

íàâåöü öèõ ïîñëóã, ùî äîäàþòüñÿ.

6. Âñòàíîâèòè âàðò³ñòü âèòðàò íà ïðîâåäåí-

íÿ ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðå-

ìîíò êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåð-

ã³¿, ó òîìó ÷èñë³ ¿õ äåìîíòàæ, òðàíñïîðòóâàííÿ

òà ìîíòàæ ï³ñëÿ ïîâ³ðêè, ùî íàðàõîâóº ÒÎÂÀÐÈ-

ÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ

«ÏÅÐØÈÉ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÅÊÑÏÅÐÒÍÈÉ ÖÅÍÒÐ»

ÿê âèêîíàâåöü ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïà-

ëåííÿ, ùî äîäàþòüñÿ.

7. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

29 ãðóäíÿ 2016 ð. çà ¹ 263/1576

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

21.12.2016 ð. ¹ 1297

Тарифи 
на теплову енергію ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР»

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

29 ãðóäíÿ 2016 ð. çà ¹ 265/1578

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

21.12.2016 ð. ¹ 1297

Тарифи 
на транспортування теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР»

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

29 ãðóäíÿ 2016 ð. çà ¹ 264/1577

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

21.12.2016 ð. ¹ 1297

Тарифи 
на виробництво теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР»

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

29 ãðóäíÿ 2016 ð. çà ¹ 266/1579

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

21.12.2016 ð. ¹ 1297

Тарифи 
на постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР»

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

29 ãðóäíÿ 2016 ð. çà ¹ 267/1580

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

21.12.2016 ð. ¹ 1297

Тарифи 
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання

гарячої води, що надає ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" як виконавець цих послуг

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн (з ПДВ)

1 Централізоване опалення за наявності
квартирного (на приміщення) та/або
будинкового засобів обліку теплової енергії, яка
використовується на опалення:

населення 1 Г кал 1224,36

2 Централізоване опалення за відсутності
квартирного (на приміщення) та/або
будинкового засобів обліку теплової енергії, яка
використовується на опалення:

населення 1 кв. м опалюваної площі за
місяць протягом періоду
надання послуги з
централізованого опалення

24,42

3. Централізоване постачання гарячої води за
умови підключення рушникосушильників до
системи гарячого водопостачання:

населення 1 куб. м 77,29

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 997,05 1196,46

2 Інші споживачі (крім населення) 1171,13 1405,36

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 19,20 23,04

2 Інші споживачі (крім населення) 19,20 23,04

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 19,08 22,90

2 Інші споживачі (крім населення) 19,08 22,90

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 958,77 1150,52

2 Інші споживачі (крім населення) 1132,85 1359,42

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

29 ãðóäíÿ 2016 ð. çà ¹ 268/1581
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Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

29 ãðóäíÿ 2016 ð. çà ¹ 275/1588

Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво 
теплової енергії, постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
«АСТРАПЛЮС»

Розпорядження № 1298 від 21 грудня 2016 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України

«Про теплопостачання», постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечен�
ня єдиного підходу до формування тарифів на житлово�комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731
«Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно�правових актів міністерств та інших ор�
ганів виконавчої влади», з метою встановлення економічно обґрунтованих тарифів:

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ ÒÎ-

ÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²Ñ-

ÒÞ «ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÀÑÒÐÀÏËÞÑ»,

ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà âèðîáíèöòâî òåï-

ëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-

ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÀÑ-

ÒÐÀÏËÞÑ», ùî äîäàþòüñÿ.

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òåïëî-

âî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-

ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÀÑ-

ÒÐÀÏËÞÑ», ùî äîäàþòüñÿ.

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) â³ä 29 ëþòîãî 2016 ðîêó ¹ 105 «Ïðî âñòàíîâ-

ëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, âèðîáíèö-

òâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåð-

ã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-

Í²ÑÒÞ «ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÀÑÒÐÀÏËÞÑ»,

çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó

óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 18 áåðåçíÿ 2016

ðîêó çà ¹ 16/1329.

5. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

29 ãðóäíÿ 2016 ð. çà ¹ 278/1591

Про внесення змін до деяких розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації)
Розпорядження № 1299 від 21 грудня 2016 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження По�
ложення про державну реєстрацію нормативно�правових актів міністерств та інших органів виконавчої вла�
ди», з метою виправлення технічних помилок:

1. Ó ãðèô³ «ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ» Òàðèô³â íà öåí-

òðàë³çîâàíå âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåí-

íÿ Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó Òîâàðèñòâó «Êè¿â-

ñüêèé ðàä³îçàâîä», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåí-

íÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä

17 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 155, çàðåºñòðîâàíèì

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòè-

ö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 14 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó çà

¹ 226/1539 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 02

ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ¹ 1078), ñëîâà òà öèôðè

«02 æîâòíÿ 2016 ðîêó» çàì³íèòè ñëîâàìè òà öèô-

ðàìè «02 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó».

2. Ó ãðèô³ «ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ» Òàðèô³â íà ïëàò-

í³ ïîñëóãè çà íîçîëîã³ÿìè òà ïîñëóãè, ùî âõîäÿòü

äî ¿õ ñêëàäó, ÿê³ íàäàº Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà

îôòàëüìîëîã³÷íà ë³êàðíÿ «Öåíòð ì³êðîõ³ðóðã³¿

îêà», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11 ÷åðâíÿ 2015

ðîêó ¹ 557, çàðåºñòðîâàíèì â Ãîëîâíîìó òå-

ðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 14

ëèñòîïàäà 2016 ðîêó çà ¹ 225/1538 (ó ðåäàê-

ö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 04 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ¹ 1087),

ñëîâà òà öèôðè «04 æîâòíÿ 2016 ðîêó» çàì³íè-

òè ñëîâàìè òà öèôðàìè «04 ëèñòîïàäà 2016 ðî-

êó».

3. Ó ãðèô³ «ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ» Òàðèô³â íà òåïëî-

âó åíåðã³þ Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-

äàëüí³ñòþ «Áóäñåðâ³ñöåíòð-Êîìôîðò», âñòà-

íîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 28 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 58,

çàðåºñòðîâàíèì â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó

óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 16 ëèñòîïàäà

2016 ðîêó çà ¹ 228/1541 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿ-

äæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

â³ä 04 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ¹ 1088), ñëîâà òà

öèôðè «04 æîâòíÿ 2016 ðîêó» çàì³íèòè ñëîâà-

ìè òà öèôðàìè «04 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó».

4. Ó ãðèô³ «ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ» Òàðèô³â íà ïîñ-

òà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ Òîâàðèñòâó ç îáìåæå-

íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Áóäñåðâ³ñöåíòð-Êîì-

ôîðò», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 28 ñ³÷-

íÿ 2015 ðîêó ¹ 58, çàðåºñòðîâàíèì â Ãîëîâíî-

ìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³

Êèºâ³ 16 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó çà ¹ 229/1542 (ó

ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 04 ëèñòîïàäà 2016 ðî-

êó ¹ 1088), ñëîâà òà öèôðè «04 æîâòíÿ 2016

ðîêó» çàì³íèòè ñëîâàìè òà öèôðàìè «04 ëèñ-

òîïàäà 2016 ðîêó».

5. Ó ãðèô³ «ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ» Òàðèô³â íà ïî-

ñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àí-

íÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàº Òîâàðèñòâî ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Áóäñåðâ³ñöåíòð-Êîì-

ôîðò» ÿê âèêîíàâåöü öèõ ïîñëóã, âñòàíîâëåíèõ

ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 28 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 58, çàðå-

ºñòðîâàíèì â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâ-

ë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 16 ëèñòîïàäà 2016 ðî-

êó çà ¹ 230/1543 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 04

ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ¹ 1088), ñëîâà òà öèôðè

«04 æîâòíÿ 2016 ðîêó» çàì³íèòè ñëîâàìè òà öèô-

ðàìè «04 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó».

6. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîão îïðèëþäíåííÿ.

Голова В. Кличко

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

29 ãðóäíÿ 2016 ð. çà ¹ 277/1590

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

21.12.2016 ð. ¹ 1298

Тарифи 
на постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АСТРАПЛЮС»

Місяць опалювального періоду Вартість витрат на 1 квартирний прилад обліку теплової енергії, грн (з ПДВ)

Жовтень 21,40

Листопад 42,81

Грудень 42,81

Січень 42,81

Лютий 42,81

Березень 42,81

Квітень 21,40

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Інші споживачі 1376,84 1652,21

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Інші споживачі 1375,62 1650,75

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Інші споживачі 1,22 1,46

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

29 ãðóäíÿ 2016 ð. çà ¹ 276/1589

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

21.12.2016 ð. ¹ 1297

Вартість витрат на проведення періодичної повірки, обслуговування 
і ремонт квартирних засобів обліку теплової енергії, у тому числі їх
демонтаж, транспортування та монтаж після повірки, що нараховує

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" як виконавець послуг з централізованого опалення

Ïðèì³òêà. Âàðò³ñòü âèòðàò íà ïðîâåäåííÿ ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíò êâàðòèðíèõ

çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ó òîìó ÷èñë³ ¿õ äåìîíòàæ, òðàíñïîðòóâàííÿ òà ìîíòàæ ï³ñëÿ ïîâ³ðêè,

íàðàõîâóºòüñÿ ó ñêëàä³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ùîì³ñÿöÿ ïðîòÿãîì îïàëþâàëüíîãî

ñåçîíó ñïîæèâà÷àì, êâàðòèðè ÿêèõ îáëàäíàí³ êâàðòèðíèìè çàñîáàìè îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿,

çàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ òàêèõ çàñîá³â îáë³êó øëÿõîì äîäàâàííÿ ïëàòè çà ïðîâåäåííÿ ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè,

îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíò êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ äî çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ ïîñëóã

ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ.
Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

29 ãðóäíÿ 2016 ð. çà ¹ 275/1588

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

21.12.2016 ð. ¹ 1298

Тарифи
на теплову енергію ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АСТРАПЛЮС»

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

21.12.2016 ð. ¹ 1298

Тарифи
на виробництво теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АСТРАПЛЮС»
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Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

29 ãðóäíÿ 2016 ð. çà ¹ 269/1582

Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво 
теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання

теплової енергії, послуги з централізованого опалення 
і централізованого постачання гарячої води та вартість витрат
на проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонт

квартирних засобів обліку теплової енергії ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКВАЖИТЛОСЕРВІС»

Розпорядження № 1300 від 21 грудня 2016 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України

«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово�комунальні послуги», постанов Кабінету Мі�
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово�комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно�правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою встанов�
лення економічно обґрунтованих тарифів:

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ ÒÎ-

ÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²Ñ-

ÒÞ «ÀÊÂÀÆÈÒËÎÑÅÐÂ²Ñ», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà âèðîáíèöòâî òåï-

ëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-

ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÀÊÂÀÆÈÒËÎÑÅÐÂ²Ñ», ùî

äîäàþòüñÿ.

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òðàíñïîðòóâàííÿ

òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÀÊÂÀÆÈÒËÎÑÅÐÂ²Ñ»,

ùî äîäàþòüñÿ.

4. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òåïëî-

âî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-

ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÀÊÂÀÆÈÒËÎÑÅÐÂ²Ñ», ùî

äîäàþòüñÿ.

5. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðà-

ë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà-

÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàº ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç

ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÀÊÂÀÆÈÒ-

ËÎÑÅÐÂ²Ñ» ÿê âèêîíàâåöü öèõ ïîñëóã, ùî äî-

äàþòüñÿ.

6. Âñòàíîâèòè âàðò³ñòü âèòðàò íà ïðîâåäåí-

íÿ ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðå-

ìîíò êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåð-

ã³¿, â òîìó ÷èñë³ ³ ¿õ äåìîíòàæ, òðàíñïîðòóâàí-

íÿ òà ìîíòàæ ï³ñëÿ ïîâ³ðêè, ùî íàðàõîâóº ÒÎ-

ÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²Ñ-

ÒÞ «ÀÊÂÀÆÈÒËÎÑÅÐÂ²Ñ» ÿê âèêîíàâåöü ïî-

ñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ, ùî äîäàþ-

òüñÿ.

7. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

29 ãðóäíÿ 2016 ð. çà ¹ 269/1582

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

21.12.2016 ð. ¹ 1300

Тарифи
на теплову енергію ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АКВАЖИТЛОСЕРВІС»

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн з ПДВ

1 Централізоване опалення за наявності
квартирного (на приміщення) та/або
будинкового засобів обліку теплової енергії, яка
використовується на опалення:

населення 1 Г кал 1379,47

2 Централізоване опалення за відсутності
квартирного (на приміщення) та/або
будинкового засобів обліку теплової енергії, яка
використовується на опалення:

населення 1 кв. м опалюваної площі за
місяць протягом періоду
надання послуги з
централізованого опалення

28,80

3. Централізоване постачання гарячої води за умови
підключення рушникосушильників до системи
гарячого водопостачання:

населення 1 куб. м 81,78

4. Централізоване постачання гарячої води для
потреб інших споживачів (крім населення)

1 куб. м 88,04

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1110,66 1332,79

2 Інші споживачі (крім населення) 1258,77 1510,52

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 24,34 29,21

2 Інші споживачі (крім населення) 24,34 29,21

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 41,45 49,74

2 Інші споживачі (крім населення) 41,45 49,74

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1044,87 1253,84

2 Інші споживачі (крім населення) 1192,98 1431,57

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

29 ãðóäíÿ 2016 ð. çà ¹ 270/1583

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

21.12.2016 ð. ¹ 1300

Тарифи 
на виробництво теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКВАЖИТЛОСЕРВІСР»

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

29 ãðóäíÿ 2016 ð. çà ¹ 272/1585

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

21.12.2016 ð. ¹ 1300

Тарифи 
на постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКВАЖИТЛОСЕРВІСР»

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

29 ãðóäíÿ 2016 ð. çà ¹ 273/1586

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

21.12.2016 ð. ¹ 1300

Тарифи 
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання

гарячої води, що надає ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АКВАЖИТЛОСЕРВІС" як виконавець цих послуг

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

29 ãðóäíÿ 2016 ð. çà ¹ 274/1587

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

21.12.2016 ð. ¹ 1300

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

29 ãðóäíÿ 2016 ð. çà ¹ 271/1584

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

21.12.2016 ð. ¹ 1300

Тарифи 
на транспортування теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКВАЖИТЛОСЕРВІСР»



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
4 ñ³÷íÿ 2017 ð.

¹1(4914)

47

Місяць опалювального періоду Вартість витрат на 1 квартирний прилад обліку теплової енергії, грн (з ПДВ)

Жовтень 16,87

Листопад 33,73

Грудень 33,73

Січень 33,73

Лютий 33,73

Березень 33,73

Квітень 16,87

Вартість витрат на проведення періодичної повірки, обслуговування 
і ремонт квартирних засобів обліку теплової енергії, у тому числі 

їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки, що нараховує
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВАЖИТЛОСЕРВІС" 

як виконавець послуг з централізованого опалення

Ïðèì³òêà. Âàðò³ñòü âèòðàò íà ïðîâåäåííÿ ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíò êâàðòèðíèõ

çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ó òîìó ÷èñë³ ¿õ äåìîíòàæ, òðàíñïîðòóâàííÿ òà ìîíòàæ ï³ñëÿ ïîâ³ðêè,

íàðàõîâóºòüñÿ ó ñêëàä³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ùîì³ñÿöÿ ïðîòÿãîì îïàëþâàëüíîãî

ñåçîíó ñïîæèâà÷àì, êâàðòèðè ÿêèõ îáëàäíàí³ êâàðòèðíèìè çàñîáàìè îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿,

çàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ òàêèõ çàñîá³â îáë³êó øëÿõîì äîäàâàííÿ ïëàòè çà ïðîâåäåííÿ ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè,

îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíò êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ äî çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ ïîñëóã

ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ.
Керівник апарату В. Бондаренко

Про безоплатне прийняття 
до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва об’єктів теплопостачання 
житлово�будівельного кооперативу «ІНДИКАТОР�4»

Розпорядження № 1283 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь�

кої ради від 15 грудня 201 1 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін�
фраструктури», враховуючи звернення житлово�будівельного кооперативу «ІНДИКАТОР�4» (лист від 25 черв�
ня 2015 року № 45 та протокол загальних зборів членів кооперативу від 18 березня 2015 року), з метою надій�
ного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самовря�
дування:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïå-

ðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íî-

ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ»

îá’ºêòè òåïëîïîñòà÷àííÿ æèòëîâî-áóä³âåëüíî-

ãî êîîïåðàòèâó «²ÍÄÈÊÀÒÎÐ-4» çã³äíî ç äîäàò-

êîì â ìåæàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãîäîþ ùî-

äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó óïðàâë³ííÿ òà ðåôîðìó-

âàííÿ åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ì. Êèºâà â³ä 27

âåðåñíÿ 2001 ðîêó (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿ-

ìè), óêëàäåíîþ ì³æ ÀÊ «Êè¿âåíåðãî» òà Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ îá’ºê-

ò³â òåïëîïîñòà÷àííÿ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про встановлення 
садово�паркової скульптури на честь видатного 

українського поета Андрія Самійловича Малишка 
у парку вздовж вул. Андрія Малишка в Дніпровському районі 

м. Києва
Розпорядження № 1291 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунк�
тів», «Про регулювання містобудівної діяльності», Постанови Верховної Ради України від 21 жовтня 2011 ро�
ку № 3968�VI «Про відзначення 100�річчя з дня народження Андрія Малишка», враховуючи звернення укра�
їнського поета Дмитра Васильовича Павличка про необхідність увічнення пам’яті видатного поета Андрія Са�
мійловича Малишка, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Âñòàíîâèòè ïðîòÿãîì 2016 ðîêó ñàäîâî-

ïàðêîâó ñêóëüïòóðó íà ÷åñòü âèäàòíîãî óêðà¿í-

ñüêîãî ïîåòà Àíäð³ÿ Ñàì³éëîâè÷à Ìàëèøêà â

ïàðêó âçäîâæ âóë. Àíäð³ÿ Ìàëèøêà â Äí³ïðîâ-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âèçíà÷èòè çàìîâíèêîì ðîá³ò ³ç âñòàíîâëåí-

íÿ ñàäîâî-ïàðêîâî¿ ñêóëüïòóðè ïà ÷åñòü âèäàò-

íîãî óêðà¿íñüêîãî ïîåòà Àíäð³ÿ Ñàì³éëîâè÷à Ìà-

ëèøêà â ïàðêó âçäîâæ âóë. Àíäð³ÿ Ìàëèøêà â Äí³ï-

ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà Êè¿âñüêå êîìóíàëüíå

îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòà-

ö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä».

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» ó âñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó:

3.1. Âæèòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà âñ³õ

çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çä³éñíåííÿì ôóíêö³é çà-

ìîâíèêà ðîá³ò ³ç âñòàíîâëåííÿ ñàäîâî-ïàðêî-

âî¿ ñêóëüïòóðè íà ÷åñòü âèäàòíîãî óêðà¿íñüêî-

ãî ïîåòà Àíäð³ÿ Ñàì³éëîâè÷à Ìàëèøêà â ïàðêó

âçäîâæ âóë. Àíäð³ÿ Ìàëèøêà â Äí³ïðîâñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3.2. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2008

ðîêó ¹ 1051/1051.

4. Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó

çä³éñíèòè çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿.

5. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âì³ñüê-

ñâ³òëî» ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

5.1. Çä³éñíèòè ðîáîòè ç îñâ³òëåííÿ ñàäîâî-

ïàðêîâî¿ ñêóëüïòóðè.

5.2. Âæèòè çàõîä³â ç ïðèéíÿòòÿ íà áàëàíñ

îá’ºêòà îñâ³òëåííÿ ñàäîâî-ïàðêîâî¿ ñêóëüïòóðè.

6. Ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõó-

íîê êîøò³â, çàëó÷åíèõ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-

êó.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про надання 
Національній телекомпанії України 

у постійне користування земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

на вул. Леоніда Первомайського, 5�а у Печерському районі 
м. Києва

Розпорядження № 1293 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до статей 17, 84, 92, 120, 122, 123, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен�

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас�
ності», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши звернення Націо�
нальної телекомпанії України від 07 вересня 2016 року № 01�09/2402 та враховуючи, що земельна ділянка
зареєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну
ділянку від 03 серпня 2016 року № HВ�8000333462016), право державної власності на неї зареєстровано в Дер�
жавному реєстрі речових прав на нерухоме майно (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію права власності від 04 серпня 2015 року № 41732896), в межах функцій місцевого ор�
гану виконавчої влади:

1. Ïðèïèíèòè Íàö³îíàëüí³é ðàä³îêîìïàí³¿

Óêðà¿íè ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çå-

ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,9281 ãà (êàäàñ-

òðîâèé íîìåð 8000000000:82:036:0003) íà

âóë. Ëåîí³äà Ïåðâîìàéñüêîãî, 5-à ó Ïå÷åð-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, íàäàíîþ äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà

ï³äñòàâ³ ïóíêòó 3 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 17 ãðóäíÿ 1998 ðîêó ¹ 85/186 «Ïðî

îôîðìëåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíè-

ìè ä³ëÿíêàìè», ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïî-

ñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì àêòîì íà ïðàâî ïîñò³éíî-

ãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ, çàðåºñòðîâàíèì â Êíè-

ç³ çàïèñ³â äåðæàâíèõ àêò³â íà ïðàâî ïîñò³é-

íîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ 06 âåðåñíÿ 2001

ðîêó çà ¹ 82-4-00030, ó çâ’ÿçêó ç ïðèïèíåí-

íÿì ä³ÿëüíîñò³ Íàö³îíàëüíî¿ ðàä³îêîìïàí³¿

Óêðà¿íè øëÿõîì ïðèºäíàííÿ äî Íàö³îíàëüíî¿

òåëåêîìïàí³¿ Óêðà¿íè (íàêàç Äåðæàâíîãî êî-

ì³òåòó òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè

â³ä 25 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ¹ 201 «Ïðî ðåîðãà-

í³çàö³þ Íàö³îíàëüíî¿ ðàä³îêîìïàí³¿ Óêðà¿íè»)

òà â³äíåñòè ¿¿ äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà

ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

2. Íàäàòè Íàö³îíàëüí³é òåëåêîìïàí³¿ Óêðà-

¿íè çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó Ç öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ ó ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,9281 òà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:82:036:0003) íà âóë. Ëåî-

í³äà Ïåðâîìàéñüêîãî, 5-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ³ç çåìåëü äåðæàâíî¿ âëàñ-

íîñò³ çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà

ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ó çâ’ÿçêó ç ïðèéíÿòòÿì

â îïåðàòèâíå óïðàâë³ííÿ íåðóõîìîãî äåðæàâ-

íîãî ìàéíà (íàêàç Äåðæàâíîãî êîì³òåòó òå-

ëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè â³ä 15 ñ³÷-

íÿ 2016 ðîêó ¹ 29 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðå-

äàâàëüíîãî àêòà Íàö³îíàëüíî¿ ðàä³îêîìïàí³¿

Óêðà¿íè» òà çàòâåðäæåíèé öèì íàêàçîì ïå-

ðåäàâàëüíèé àêò áàëàíñîâèõ ðàõóíê³â, ìàòå-

ð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, àêòèâ³â òà çîáîâ’ÿçàíü

Íàö³îíàëüíî¿ ðàä³îêîìïàí³¿ Óêðà¿íè äî Íàö³î-

íàëüíî¿ òåëåêîìïàí³¿ Óêðà¿íè) (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-

äîâè, ñïðàâà À-22585).

3. Íàö³îíàëüí³é òåëåêîìïàí³¿ Óêðà¿íè:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-

âà÷à â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâà-

òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-

íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ òà ñïîðóä, ðîçòà-

øîâàíèõ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿

äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷å-

íîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äî-

ãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïî-

ðÿäêó òà âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâ-

ñòâîì.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñ-

òðàö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-

íîþ ä³ëÿíêîþ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà

íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðà-

âî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143

Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî

ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

20.12.2016 ð. ¹ 1283

Перелік 
об’єктів теплопостачання житлово�будівельного кооперативу 

«IНДИКАТОР�4», які безоплатно приймаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва та передаються у володіння 

і користування публічному акціонерному товариству «КИЇВЕНЕРГО»

№ Назва об'єктів теплопостачання Рік введення в
експлуатацію

Довжина теплової
мережі в
двотрубному вимірі,
пог. м

Діаметр
тепломережі, м м

Вартість,
визначена
експертним
шляхом,
станом на
28.02.2015,
грн

ЦО ГВП ЦО ГВП 44352,00

1 Теплові мережі підвалу
житлового будинку на Кільцевій
дорозі, 3 від стінки до теплового
пункту

1982 3,3 9,0 2Д89 Д 76, Д 50

2 Вбудований індивідуальний
тепловий пункт, СРТ з вузлом
обліку теплової енергії на ЦО
(тепловий лічильник СВТУ @10) в
будинку на Кільцевій дорозі, 3.
Площа приміщення (S 15 м2)

1982 
(ВОТЕ 2010)

@ @ @ @

Керівник апарату В. Бондаренко



Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð çä³éñíèòè çì³íó òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèí-
ê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é

Äî â³äîìà ìåøêàíö³â áóäèíê³â, ÿê³ îáñëóãîâóþòüñÿ ÒÎÂ «Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð»
Ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

â³ä 11.10.16 ¹982 (äàë³ – Ðîçïîðÿäæåííÿ), ÿêå áóëî çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâ-
ë³íí³ þñòèö³¿ ó ì. Êèºâ³ 25.10.2016 ¹189/1502 ïî ïîáóäèíêàõ, ÿê³ îáñëóãîâóþòüñÿ ÒÎÂ «Ïåðøèé óêðà¿í-
ñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð» áóëè çàòâåðäæåí³ òàðèôè òà ñòðóêòóðà òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³
ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é (äàë³ – òàðèô íà ïîñëóãè).

Ó çâ'ÿçêó :
1) ³ç çá³ëüøåííÿì ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ç 01.12.2016 ðîêó íà 10,34% (Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî äåð-

æàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2016 ð³ê»).
2) ³ç çá³ëüøåííÿì òàðèôó íà âèâåçåííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ç 01.09.2016 ðîêó íà 7,01% ( Ðîçïî-

ðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ â³ä 27.07.2016 ¹609);
3) ³ç çá³ëüøåííÿì òàðèôó íà õîëîäíó âîäó ç 02.08.2016 ðîêó íà 48,83% (ïîñòàíîâà Íàö³îíàëüíî¿ êîì³-

ñ³¿, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåðàõ åíåðãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã â³ä 16.06.2016 ¹ 1142)
4)  ³ç çá³ëüøåííÿì òàðèôó íà åëåêòðîåíåðã³þ ç 01.03.2017 ðîêó íà 30,23% (ïîñòàíîâà Íàö³îíàëüíî¿ êîì³-

ñ³¿, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåðàõ åíåðãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã â³ä 26.02.2015 ¹220 );
ÒÎÂ «Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð» âèìóøåíå áóëî ïåðåãëÿíóòè òàðèôè íà ïîñëóãè. Áóëè ïðî-

âåäåí³ ðîçðàõóíêè åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã Ïîðÿäêó ôîð-
ìóâàííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ¹869  «Ïðî
çàáåçïå÷åííÿ ºäèíîãî ï³äõîäó äî ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè»  (³ç çì³íàìè).

Ïåðåë³ê áóäèíê³â ÒÎÂ «Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð»

Á³ëüø äåòàëüí³øà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî òàðèô³â íà ïîñëóãè, ïåð³îäè÷íîñò³ òà ñòðîê³â íàäàííÿ ïîñëóã, ïåðå-
ë³êó ïîñëóã, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é òà ¿õ
âàðò³ñòü íàäàíà â îãîëîøåíÿõ íà ñàéò³ Òîâàðèñòâà òà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó áóäèíêàõ.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â âóë. Áåðë³íñüêîãî, 15 äî 23.01.2017.

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ
ÏÎÂ²ÄÎÌËßª

ÏÎÇÈÖ²Þ 4 (âóë. Ïèìîíåíêà, 10 à; çàãàëüíà ïëîùà 803,3 êâ. ì) ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ ÍÀÌ²Ð
ÏÅÐÅÄÀÒÈ Â ÎÐÅÍÄÓ ÎÁ’ªÊÒÈ, ÙÎ ÍÀËÅÆÀÒÜ ÄÎ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ²

ÒÅÐÈÒÎÐ²ÀËÜÍÎ¯ ÃÐÎÌÀÄÈ Ì²ÑÒÀ ÊÈªÂÀ, ÎÏÓÁË²ÊÎÂÀÍÎÃÎ Ó ÃÀÇÅÒ² «ÕÐÅÙÀÒÈÊ» Â²Ä
31.12.2016 ¹ 143 (4913), ÂÂÀÆÀÒÈ ÍÅÄ²ÉÑÍÎÞ Ó ÇÂ’ßÇÊÓ Ç ÒÅÕÍ²×ÍÎÞ ÏÎÌÈËÊÎÞ.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ
198,0 êâ. ì, ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: âóë. Ìàçåïè, 3-á.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.09.2016 - 3 085100,0 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà»

(ïðîâ. Ìàð’ÿíåíêà, 7, 280-02-20).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà

çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ; 2 ðîêè 364 äí³.
Îðåíäíà ñòàâêà: 100,0 êâ.ì - 1 ãðí íà ð³ê, 98,0 êâ. ì -7% , ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü - 8907,40 ãðí áåç ÏÄÂ.

Ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ îá'ºêòà îðåíäè, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà
îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ,
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à - Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

¹
ï/ï

Àäðåñà áóäèíêó Íîìåð
áóäèíêó

Ïëàíîâî åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàí³ òàðèôè íà ïîñëóãè

Òàðèô, ãðí çà 1 êâ. ì çàãàëüíî¿
ïëîù³ êâàðòèðè çà ì³ñÿöü, êð³ì

êâàðòèð ïåðøîãî ïîâåðõó

Òàðèô, ãðí çà 1 êâ. ì
çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèðè

ïåðøîãî ïîâåðõó çà ì³ñÿöü

1 2 3 4 5

1 âóë. Ëîìîíîñîâà 83-À 7,06 6,23

2 âóë. Ôåîäîñ³éñüêà 1 7,1 6,1

3 âóë. Ôåîäîñ³éñüêà 1-À 7,08 6,05

4 âóë. Ôåîäîñ³éñüêà 3-Â 7,07 6,05

5 âóë. Àííè Àõìàòîâî¿ 22 7,05 5,55

6 ïð-ò Ï. Ãðèãîðåíêà 14 6,53 5,62

7 âóë. Äðàãîìàíîâà 40-ª 6,59 5,04

8 âóë. Äðàãîìàíîâà 40-Æ 6,58 5,08

9 âóë. Äðàãîìàíîâà 40-Ç 6,55 4,96

10 âóë. Óðë³âñüêà 20 6,18 5,05

11 âóë. Óðë³âñüêà 34 6,75 5,92

12 âóë. Óðë³âñüêà 36-À 7,17 5,86

13 âóë. Óðë³âñüêà 38-À 6,88 5,99

14 âóë. Ê. Äàíüêåâè÷à 8 6,50 5,67

15 âóë. Ê. Äàíüêåâè÷à 12 7,77 6,51

16 âóë. Ê. Äàíüêåâè÷à 16 7,61 6,33

17 âóë.Ë³ñê³âñüêà 7 6,56 5,77

18 âóë. Ì. Öâºòàºâî¿ 3 5,91 5,09

19 âóë. Ì. Öâºòàºâî¿ 5 6,37 5,27

20 âóë. Ì. Öâºòàºâî¿ 9 6,02 5,11

21 âóë. Ì. Öâºòàºâî¿ 9-À 6 5,12

22 âóë. Ì. Öâºòàºâî¿ 11 7,30 5,96

23 âóë. Ì. Öâºòàºâî¿ 13 7,19 6,02

24 ïðîñï. À. Íàâî¿ 69 6,33 5,16

25 á-ð Ïåðîâà 10-À 6,22 5,65

26 âóë. Ðàéäóæíà 59-Á 6,54 5,79

27 âóë. Éîðäàíñüêà 1 6,38 5,66

28 âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà 15-ã 6,46 5,47

29 âóë. Ê³êâ³äçå 14 7,33 7,33

30 ïðîñï. Ïðàâäè 5-Á 7,13 6

31 ïðîñï. Ïðàâäè 31-À 6,26 5,41

32 âóë. Ñèìèðåíêà 5-Â 6,84 5,43

33 âóë. Çîä÷èõ 50-Á 7,04 5,63

34 âóë. Äîíåöüêà 37/19 7,03 5,59

35 âóë. Åðíñòà 2 6,06 4,96

36 âóë. Îñâ³òè 14à 6,74 5,91

37 âóë. Ïóëþÿ 2 6,01 5,23

38 âóë. Óøèíñüêîãî 14-Á 7,30 6,37

39 âóë. Ñì³ëÿíñüêà 15 6,45 5,06

40 ïð-ò Â. Ëîáàíîâñüêîãî 4-Æ 6,68 6,05

41 ïð-ò Â. Ëîáàíîâñüêîãî 6-Â 7,14 6,31

42 ïð-ò Â. Ëîáàíîâñüêîãî 6-Ã 7,12 6,27

43 ïð-ò Â. Ëîáàíîâñüêîãî 6-Ä 7,03 6,18

44 âóë. Äìèòð³âñüêà 75 8,12 7,32

45 âóë. Ïîëòàâñüêà 10 8,10 7,53

46 âóë. Çëàòîóñò³âñüêà 55 8,34 6,64

47 âóë. Çëàòîóñò³âñüêà 10/12 5,61 4,62

48 âóë. Êîïåðí³êà 11 6,20 5,64

49 âóë. Òàòàðñüêà 27/4 6,92 5,93

50 âóë. Â. ×îðíîâîëà 27 8,43 7,24

51 âóë. Äóá³í³íà 7/14 7,87 5,52

52 âóë. Ðàäóíñüêà 30 6,40 5,18

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 

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 51914

ÐÅÊËÀÌÀ
4 ñ³÷íÿ 2017 ð.
¹1 (4914)
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