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ÂÑ²Õ îõî÷èõ çàïðîøóþòü äîëó÷è-
òèñÿ äî Ð³çäâÿíî¿ õîäè ³ç ç³ðêà-
ìè, ÿêà ðîçïî÷íåòüñÿ 7 ñ³÷íÿ î
12.00. Ñòàðòóâàòèìóòü ç Ñîô³¿â-
ñüêî¿ ïëîù³, äàë³ ìàðøðóò ïðî-
ëÿãàòèìå ÷åðåç Íàö³îíàëüíó îïå-
ðó Óêðà¿íè, Õðåùàòèê, Ìàéäàí
Íåçàëåæíîñò³, Ìèõàéë³âñüêó ïëî-
ùó, ³ ÷åðåç Âîëîäèìèðñüêèé ïðî-
¿çä õîäà ïîâåðíåòüñÿ íà Ñîô³¿â-
ñüêó ïëîùó. Ó÷àñòü ó çàõîä³ ³ç
âëàñíèìè ç³ðêàìè áðàòèìóòü
ôîëüêëîðí³ êîëåêòèâè, êîëÿä-
íèöüê³ ãóðòè, õîðè. Îðãàí³çàòî-
ðàìè âèñòóïëÿòü Íàö³îíàëüíèé
öåíòð íàðîäíî¿ êóëüòóðè «Ìóçåé
²âàíà Ãîí÷àðà» òà ãîëîâíèé îô³-
ö³éíèé ðîçïîðÿäíèê íîâîð³÷íî-
ð³çäâÿíèõ ñâÿòêóâàíü ó Êèºâ³ Folk
Ukraine.Ïî çàâåðøåíí³ õîäè íà Ñî-
ô³¿âñüê³é ïëîù³ â³äáóäåòüñÿ ñï³ëü-
íå êîëÿäóâàííÿ òà ð³çäâÿíèé êîí-
öåðò çà ó÷àñò³ ôîëüêëîðíèõ ãóð-
ò³â «Áîæè÷³», «Âîëîäàð», «Ðîêñî-
ëàí³ÿ», «Ìíîãàÿ ë³òà», àíñàìáëþ
ñòàðîâèííî¿ ìóçèêè «Õîðåÿ êî-
çàöüêà», äèòÿ÷èõ ãóðò³â «Îðåë³»
òà «Ðàéãîðîäîê», àâòåíòè÷íèõ
ãóðò³â ç ñ³ë Ôàñîâà òà Ãîðîøê³â
Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, âåðòåï ó âè-
êîíàíí³ òåàòðó «Ì³ñò», òåàòðàë³-
çîâàíå ä³éñòâî çà âèñòàâîþ «Ðàé-
ñüêå ä³ëî» ó âèêîíàíí³ àêòîð³â
Íàö³îíàëüíîãî àêàäåì³÷íîãî äðà-
ìàòè÷íîãî òåàòðó ³ì. ²âàíà Ôðàí-
êà. Ìóçè÷íå â³òàííÿ á³ëÿ Ãîëîâ-
íî¿ ÿëèíêè êðà¿íè òðèâàòèìå ç
13.30 äî 17.30, çàïëàíîâàíà é âå-
÷³ðíÿ ïðîãðàìà äî 20.30. À 8 ñ³÷-
íÿ ç 17.00 äî 20.00 ìåëîìàí³â çà-
ïðîøóþòü íà Ñîô³¿âñüêó ïëîùó
ïîñëóõàòè ïðîãðåñèâíó àëüòåð-
íàòèâíó óêðà¿íñüêó ìóçèêó.

7 ñ³÷íÿ ç 11.00 íà â³äâ³äóâà÷³â
÷åêàº ðîäèííå óêðà¿íñüêå ñâÿò-
êóâàííÿ íà Ñï³âî÷îìó ïîë³ «Ð³çä-
âî íàä Äí³ïðîì», ùî îðãàí³çîâóº
«Êðà¿íà ìð³é» ç ð³çäâÿíèì ÿð-
ìàðêîì, íàðîäíèìè ãóëÿííÿìè,

âåðòåïîì, âèñòóïàìè õóäîæí³õ
êîëåêòèâ³â òà êîëÿäíèêàìè. Çîê-
ðåìà ñàìîáóòí³é ãóðò Joryj Kloc
ç³ Ëüâîâà îá³öÿº çäèâóâàòè «Óêðà-
¿íñüêèì îáðÿäîâèì õ³ï-õîïîì
äàé áîæå-åòíî-÷îðòîì», à ôîëüê-
áåíä «Áóðäîí» ïðåäñòàâèòü ðå-
ïåðòóàð ç òðàäèö³éíèõ ìåëîä³é,
ðèòóàëüíèõ ï³ñåíü, äàâí³õ áàëàä
òà æâàâèõ òàíö³â. Ðîäçèíêîþ ôåñ-
òèâàëþ ñòàíóòü âèñòóïè ILLARIA,
Ä²Ëß òà ÒÍÌÊ.

Êð³ì òîãî,ç êîíöåðòàìè ³ ÿðìàð-
êàìè Ð³çäâî ñâÿòêóâàòèìóòü íà
âñ³õ öåíòðàëüíèõ ëîêàö³ÿõ ì³ñ-
òà — íà Õðåùàòèêó, Êîíòðàêòîâ³é
òà Ñïîðòèâí³é ïëîù³, ó Ìàð³¿í-
ñüêîìó ïàðêó òà ïàðêó Øåâ÷åíêà.

Ïîðèíóòè â êîçàöüê³ òðàäè-
ö³¿ ìîæíà áóäå â «Ìàìàºâ³é ñëî-
áîä³». Ðîäèííå ñâÿòî «Êîçàöüêà
Êîëÿäà» ðîçïî÷íåòüñÿ â 11.00 ç
ïåðåäçâîí³â íà äçâ³íèö³ êîçàöü-
êîãî õðàìó Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäè-

ö³. Òàêîæ â ïðîãðàì³ — êîëÿäêè òà
ùåäð³âêè â³ä ôîëüêëîðíèõ êî-
ëåêòèâ³â òà íàðîäíèõ ãóðò³â, ð³çä-
âÿíà øîïêà, ðîçâàãè äëÿ ä³òåé òà
äîðîñëèõ, ÿðìàðîê â³ä íàðîäíèõ
ìàéñòð³â, ñï³âè òà òàíö³ á³ëÿ âîã-
íèùà.

Òàêîæ â ì³ñò³ ïðîéäå ÷èìàëî
ñâÿòêîâèõ êîíöåðò³â. 6 ñ³÷íÿ î
19.00 â Ïàëàö³ «Óêðà¿íà» â³äáó-
äåòüñÿ ìóçè÷íèé ôåñòèâàëü «Ð³çä-
âÿíà ç³ðêà», äå âèñòóïàòèìóòü
Êàòåðèíà Áóæèíñüêà, Ìàðèíà
Îäîëüñüêà, Â³òàë³é Êèðè÷åíêî òà
³í. Â Áóäèíêó îðãàííî¿ òà êàìåð-
íî¿ ìóçèêè 7 ñ³÷íÿ î 19.00 ïðî-
çâó÷èòü ð³çäâÿíèé êîíöåðò çà
ó÷àñò³ êâàðòåòó ³ì. Ì. Ëèñåíêà òà
ëàóðåàò³â ì³æíàðîäíèõ êîíêóð-
ñ³â. À 8 ñ³÷íÿ î 19.00 â Ñâÿòî-Ïðå-
îáðàæåíñüêîìó ñîáîð³ Ìîëîä³æ-
íèé êàìåðíèé õîð âèêîíàº òðà-
äèö³éí³ óêðà¿íñüê³ êîëÿäêè â îá-
ðîáö³ êëàñè÷íèõ ³ ñó÷àñíèõ êîì-

ïîçèòîð³â. 10 òà 11 ñ³÷íÿ î 19.00
â ÌÖÊÌ «Æîâòíåâèé ïàëàö» íà-
ðîäíèé õîð ³ìåí³ Ã. Ã. Âåðüîâêè
ïðåçåíòóº âåëèêèé ñâÿòêîâèé
êîíöåðò «Ð³çäâî ³äå ïî ñâ³òó».
Ïðîçâó÷èòü íå ò³ëüêè ëåãåíäàð-
íèé «Ùåäðèê», à é íàéêðàù³ ð³çä-
âÿí³ ï³ñí³ ³íøèõ íàðîä³â ñâ³òó.

Íà òåìàòè÷í³ âèñòàâè çàïðî-
øóþòü ³ òåàòðè ì³ñòà. Çîêðåìà â
Òåàòð³ îïåðè ³ áàëåòó äëÿ ä³òåé òà
þíàöòâà 6 ñ³÷íÿ î 12.00 ïîêàæóòü
îïåðó Ðèìñüêîãî-Êîðñàêîâà «Í³÷
ïåðåä Ð³çäâîì» çà îäíîéìåííîþ
ïîâ³ñòþ Ìèêîëè Ãîãîëÿ, à â îïåð-
íîìó òåàòð³ 7 ñ³÷íÿ î 19.00 â³äáó-
äåòüñÿ ãàëà-êîíöåðò ìàéñòð³â
îïåðíî¿ òà áàëåòíî¿ ñöåíè. Â Òå-
àòð³ íà Ëèïêàõ äëÿ ï³äë³òê³â ï³ä-
ãîòóâàëè ñïåêòàêëü «Ñêðóäæ» (Ð³çä-
âÿíà ï³ñíÿ ó ïðîç³), à â Òåàòð³ ëÿ-
ëüîê, ùî íà Ìèðîï³ëüñüê³é, 7 ñ³÷-
íÿ î 15.00 ïðåçåíòóþòü äèòÿ÷ó âè-
ñòàâó «Ð³çäâÿíà êîëèñêîâà» �

Ð³çäâî ç õîäîþ, âåðòåïàìè 
³ êîíöåðòàìè
� «Õðåùàòèê» ï³äãîòóâàâ ö³êàâó ïðîãðàìó íà íàéáëèæ÷³ äí³
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Ó ñóáîòó íà êèÿí òà ãîñòåé ñòîëèö³ ÷åêàº Ð³çäâÿíà õîäà ³ç ç³ðêàìè, âèñòóïè ôîëüêëîðíèõ êîëåêòèâ³â, êîëÿäíèöüêèõ ãóðò³â,
àíñàìáë³â ñòàðîâèííî¿ ìóçèêè, âåðòåï òà áàãàòî ³íøîãî

Ï³ñëÿ Ñâÿòâå÷îðà â ñ³-
ìåéíîìó êîë³ êèÿíè
ìàþòü çìîãó ðîçâàæè-
òèñÿ ³ â³äïî÷èòè â ì³ñ-
ò³. Íà öåíòðàëüíèõ
ïëîùàõ ñòîëèö³ ãó÷íî
â³äçíà÷àòèìóòü Ð³çäâî,
â³ä÷óòè äóõ ñâÿòà äî-
ïîìîæóòü êîíöåðòè òà
âèñòàâè íà áàãàòüîõ
ìóçè÷íèõ ìàéäàí÷èêàõ
òà ó òåàòðàõ Êèºâà.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

Àêòèâíèì ãîëîñóâàííÿì 
çà ïðîåêòè ãðîìàäñüêîãî
áþäæåòó Êè¿â ìàº ïîêàçàòè
ïðèêëàä ³íøèì ì³ñòàì

Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè-ñåêðåòàð Êè-

¿âðàäè Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â çàêëèêàâ

ìåøêàíö³â ñòîëèö³ àêòèâí³øå ãîëîñóâàòè

çà ïðîåêòè ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó.Íàðà-

ç³ çà â³äïîâ³äí³ ³í³ö³àòèâè â³ääàëè ñâî¿

ãîëîñè áëèçüêî 3,5 òèñÿ÷³ êèÿí. Ïðîãîëî-

ñóâàòè êîæåí ìîæå íå á³ëüøå, í³æ çà 5

ïðîåêò³â.

Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â çàçíà÷èâ,ùî çà-

âäÿêè ãðîìàäñüêîìó áþäæåòó ìåøêàíö³

ì³ñòà îòðèìàëè óí³êàëüíó ìîæëèâ³ñòü ñà-

ìîñò³éíî âèð³øóâàòè, êóäè ìàþòü íàïðàâ-

ëÿòèñü áþäæåòí³ êîøòè.

«Ãðîìàäñüêèé áþäæåò — öå íå ëèøå

àâòîðè ïðîåêò³â, öå âñ³ êèÿíè. Êîæåí ç

íàñ ìîæå ïðîãîëîñóâàòè çà íàéêðàù³ 5 ³í³-

ö³àòèâ ³ òàêèì ÷èíîì ñàìîñò³éíî ðîçïî-

ðÿäèòèñü áþäæåòíèìè êîøòàìè. Ñïîð-

òèâíèé ÷è äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê ó äâîð³,

áëàãîóñòð³é íàáåðåæíî¿ ÷è òåðèòîð³¿ àì-

áóëàòîð³¿, îñâ³òëåííÿ ó ïàðêó ÷è ³íêëþ-

çèâíèé ïóáë³÷íèé ïðîñò³ð ³ íå ò³ëüêè—ñà-

ìå êèÿíè ìîæóòü îáðàòè, ÿêèì ïîâèííî

áóòè ¿õ ì³ñòî, äâ³ð ÷è áóäèíîê. Ñâî¿ì àê-

òèâíèì ãîëîñóâàííÿì ìè ìàºìî ïîêàçà-

òè ïðèêëàä ³íøèì ì³ñòàì, ÿê íà ïðàêòè-

ö³ ãðîìàäà ìîæå ãîñïîäàðþâàòè ó âëàñ-

íîìó ì³ñò³»,— ï³äêðåñëèâ ïàí Ïðîêîï³â.

Íàãàäàºìî, ùî ç 27 ãðóäíÿ ðîçïî÷à-

ëîñÿ ãîëîñóâàííÿ çà ïðîåêòè ãðîìàäñüêî-

ãî áþäæåòó. Â³ääàâàòè ãîëîñè çà êðàù³

³í³ö³àòèâè, ùî âò³ëþâàòèìóòü ó ñòîëèö³,

ìîæíà äî 29 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó.

Ïðîãîëîñóâàòè ìîæíà ç ÏÊ ÷è ìîá³ëü-

íîãî çà äîïîìîãîþ «Êàðòêè êèÿíèíà»,

BankID, àáî âèêîðèñòîâóþ÷è åëåêòðîí-

íèé öèôðîâèé ï³äïèñ. Ï³äòðèìàòè îáðà-

í³ ïðîåêòè ìîæíà òàêîæ ³ â Öåíòð³ íà-

äàííÿ àäì³íïîñëóã. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî

ìàòè «Êàðòêó êèÿíèíà» àáî áóòè çàðåºñ-

òðîâàíèì â åëåêòðîííîìó êàá³íåò³ íàé-

á³ëüøèõ áàíê³â.

Âñ³ äåòàë³ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ãðîìàä-

ñüêîãî áþäæåòó: https://gb.kievcity.gov.ua/.

Îçíàéîìèòèñÿ ç ïðîåêòàìè ìîæíà çà

ïîñèëàííÿì: https://gb.kievcity.gov.ua/pro-

jects

²ç 6 ñ³÷íÿ îðãàí³çîâóþòü
ðóõ íîâîãî àâòîáóñíîãî
ìàðøðóòó ¹ 17

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â ÊÏ «Êè-

¿âïàñòðàíñ», ³ç ï’ÿòíèö³ (6 ñ³÷íÿ) ó ñòîëè-

ö³ çàïðîâàäæóþòü ðóõ íîâîãî àâòîáóñíî-

ãî ìàðøðóòó ¹ 17 «Ñò. ì. «Õàðê³âñüêà» —

âóë. Ìèõàéëà Äðàãîìàíîâà» äëÿ ïîë³ï-

øåííÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóãîâóâàííÿ

ìåøêàíö³â Äàðíèöüêîãî ðàéîíó. Ìàðø-

ðóò îðãàí³çîâàíî çà òàêèì íàïðÿìêîì:

ñò. ì. «Õàðê³âñüêà» — ïðîñï. Ìèêîëè Áà-

æàíà—âóë.Ðåâóöüêîãî—âóë.Àííè Àõìà-

òîâî¿ — âóë.Äðàãîìàíîâà — âóë. Çäîëáó-

í³âñüêà—âóë.Ðåâóöüêîãî—ñò.ì. «Õàðê³â-

ñüêà». Íà ë³í³¿ ïðàöþâàòèìå 4 àâòîáóñè

ç ³íòåðâàëîì ðóõó ó ãîäèíè «ï³ê» äî 7 õâ.,

à ó «ì³æï³êîâ³» ãîäèíè — äî 14 õâ.

Îçíàéîìèòèñü ³ç ðîçêëàäîì ðóõó àâ-

òîáóñ³â ìàðøðóòó ¹ 17 ìîæíà íà ñàéò³ ÊÏ

«Êè¿âïàñòðàíñ»: www.kpt.kiev.ua.

íîâèíè
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про затвердження Положення про громадський 

бюджет міста Києва
Рішення Київської міської ради № 787/1791 від 22 грудня 2016 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про столицю Ук'
раїни ' місто'герой Київ", з метою залучення жителів міста Києва до участі у бюджетному процесі Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про громадський

бюджет міста Києва, що додається.
2. Виконавчому органу Київської міської ра"

ди (Київській міській державній адміністрації):
2.1. Під час формування бюджету міста Ки"

єва на 2018 рік та наступні бюджетні періоди
щорічно у рамках громадського бюджету у
проекті бюджету у межах відповідних бюд"
жетних програм передбачати кошти для реа"
лізації громадських проектів, відібраних від"
повідно до Положення, затвердженого пун"
ктом 1 цього рішення.

2.2. У двадцятиодноденний строк з дня наб"
рання чинності цим рішенням створити міську
робочу групу та забезпечити створення район"
них робочих груп.

2.3. Забезпечити формування Громадської
бюджетної комісії.

2.4. Здійснювати організаційно"технічне за"
безпечення роботи Громадської бюджетної ко"
місії.

2.5. Забезпечити функціонування електрон"
ної системи "Громадський проект" відповідно
до вимог Положення, затвердженого пунктом
1 цього рішення, не пізніше 01.05.2017.

2.6. Забезпечити проведення інформаційної
кампанії.

2.7. Вжити інших необхідних організаційно"
правових заходів для впровадження громад"
ського бюджету відповідно до вимог Положен"
ня, затвердженого пунктом 1 цього рішення.

3. Уповноважити виконавчий орган Київської
міської ради (Київську міську державну адмі"
ністрацію) прийняти електронну систему "Гро"
мадський проект" до комунальної власності те"
риторіальної громади міста Києва.

4. Встановити, що:
4.1. Норми Положення, затвердженого пун"

ктом 1 цього рішення, які стосуються електрон"
ної системи "Громадський проект", набирають
чинності з початком функціонування електрон"
ної системи "Громадський проект".

4.2. Формування Громадської бюджетної ко"
місії у 2017 році здійснюється у терміни, вста"
новлені параметрами громадського бюджету
на 2017 рік.

5. Офіційно оприлюднити це рішення у газе"
ті Київської міської ради "Хрещатик".

6. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань бюджету та соціально"економіч"
ного розвитку.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 22.12.2016 № 787/1791

Положення про громадський бюджет міста Києва
1 .Загальні положення
1.1. Це Положення визначає основні вимоги

до організації і запровадження громадського
бюджету міста Києва як інструменту розвитку
демократії за допомогою інформаційно"кому"
нікаційних технологій (електронна демократія),
що сприяє розвитку самоврядування, громад"
ської активності та залучає мешканців до роз"
поділу коштів бюджету міста.

1.2. Терміни, що використовуються у цьому
Положенні, вживаються в такому значенні:

автор проекту " дієздатний громадянин Ук"
раїни, іноземець та особа без громадянства,
яка має дозвіл на постійне проживання на те"
риторії України та на момент подання проекту
досягла 16"річного віку, які подають проект для
участі у конкурсі;

громадський бюджет міста Києва (далі " гро"
мадський бюджет) " процес взаємодії Київської
міської ради та виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адмі"
ністрації) з громадськістю, спрямований на за"
лучення авторів та інших мешканців до участі у
бюджетному процесі через подання проектів,
проведення голосування за такі проекти, кон"
тролю за їх реалізацією в межах визначених Ки"
ївською міською радою параметрів громадсько"
го бюджету;

громадський проект (далі " проект) " доку"
мент, який визначає необхідність, доцільність
та корисність здійснення у межах громадсько"
го бюджету заходів, спрямованих на розвиток
міста Києва. В залежності від вартості реаліза"
ції проекти поділяються на великі і малі проек"
ти;

конкурс громадських проектів (далі " конкурс)
" процедура визначення мешканцями міста Ки"
єва у порядку, встановленому цим Положен"
ням, проектів"переможців серед загальної кіль"
кості представлених для голосування громад"
ських проектів;

проекти"переможці " проекти, які за резуль"
татами конкурсу набрали найбільшу кількість
голосів;

громадська бюджетна комісія (далі " комісія)
" постійно діючий дорадчий орган, який ство"
рюється для забезпечення громадського контро"
лю за реалізацією громадського бюджету у міс"
ті Києві;

робочі групи з питань громадського бюдже"
ту (далі " робоча група) " сформовані в установ"
леному порядку групи, до складу яких входять
посадові особи структурних підрозділів вико"
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), районних в
місті Києві державних адміністрацій, визначе"
ні відповідальними за здійснення діяльності що"
до загальної організації та супроводження гро"
мадського бюджету;

пункт супроводу громадського бюджету " міс"
це, у якому робоча група виконує функції при"
йому громадян з питань громадського бюдже"
ту;

відповідальний структурний підрозділ " струк"
турний підрозділ виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адмі"
ністрації), районної в місті Києві державної ад"
міністрації, що здійснює експертизу поданих
проектів;

експертиза проектів " оцінка проекту на пред"
мет його відповідності законодавству, реаліс"
тичності і достатності бюджету проекту для йо"
го практичної реалізації;

параметри громадського бюджету міста Ки"
єва " це документ, який щорічно затверджуєть"
ся Київською міською радою за поданням ви"
конавчого органу Київської міської ради (Київ"
ської міської державної адміністрації) на пла"
новий бюджетний рік і встановлює критерії (кіль"
кісні показники) та календарний план впровад"
ження громадського бюджету в місті Києві;

електронна система "Громадський проект"

(далі " електронна система) " інформаційна сис"
тема автоматизованого керування процесами
громадського бюджету.

1.3. Голосування в електронній системі мо"
жуть здійснювати дієздатні громадяни України,
іноземці та особи без громадянства, які мають
дозвіл на постійне проживання на території Ук"
раїни, що зареєстровані, працюють, навчають"
ся на території міста Києва та на момент голо"
сування досягли 16"річного віку.

2. Етапи громадського бюджету 
2.1. Порядок реалізації громадського бюд"

жету передбачає наступні етапи:
1) затвердження Київською міською радою

параметрів громадського бюджету;
2) створення громадської бюджетної комісії;
3) подання проектів;
4) публікація проектів в електронній системі;
5) збір голосів підтримки за проекти;
6) проведення публічного обговорення про"

ектів;
7) експертиза і доопрацювання проектів;
8) ознайомлення з проектами, прийнятими

до голосування;
9) голосування за проекти;
10) рішення про проекти"переможці та виз"

начення відповідальних за їх реалізацію;
11) реалізація проектів"переможців;
12) звітування та оцінка результатів реаліза"

ції проектів.
3. Параметри громадського бюджету
3.1.Параметри громадського бюджету зат"

верджуються Київською міською радою одно"
часно з прийняттям рішення про бюджет міста
Києва на плановий рік.

Параметри громадського бюджету включа"
ють:

загальний обсяг видатків, що планується спря"
мувати на реалізацію проектів на плановий рік,
і прогнозовані обсяги бюджету на наступні за
плановим два бюджетні періоди;

обсяг видатків, що планується спрямувати на
реалізацію окремо малих та великих проектів
на плановий рік у відсотках від загального об"
сягу видатків;

кількість голосів підтримки, що має набрати
проект до експертизи (окремо для малих і вели"
ких проектів);

мінімальну кількість голосів за проект, з яких
визначаються проекти"переможці (окремо для
малих і великих проектів);

максимальну тривалість реалізації проекту;
максимальну вартість проекту (окремо для

малих і великих проектів); 
категорії проектів;
кількість пунктів супроводу громадського про"

екту та їх територіальний поділ;
календарний план реалізації етапів громад"

ського бюджету; за необхідності інші парамет"
ри.

У разі незатвердження параметрів громад"
ського бюджету до початку нового бюджетно"
го періоду застосовуються параметри, які дія"
ли у попередньому бюджетному періоді.

4. Громадська бюджетна комісія
4.1. З метою забезпечення громадського кон"

тролю щорічно формується Громадська бюд"
жетна комісія (далі " комісія). Комісія склада"
ється із представників громадських об'єднань та
благодійних організацій у кількості 40 учасни"
ків, що визначаються за результатами прове"
дення конкурсу по формуванню комісії.

4.2. Завданнями комісії є:
4.2.1. супроводження громадського бюдже"

ту на усіх його етапах;
4.2.2. проведення публічного обговорення

проектів на етапі "публічне обговорення проек"
тів";

4.2.3. розгляд спірних ситуацій, що виника"
ють у роботі робочих груп з питань громадсько"
го бюджету при розгляді проектів за звернен"
нями авторів проектів (або власної ініціативи);

4.2.4. прийняття рішень про прийняття проек"
тів до голосування (за результатами розгляду
скарг);

4.2.5. затвердження результатів голосуван"
ня;

4.2.6. здійснення громадського контролю за
реалізацією цього Положення;

4.2.7. аналіз практики реалізації громадсько"
го бюджету з метою надання рекомендацій Ки"
ївському міському голові щодо удосконалення
механізму громадського бюджету;

4.2.8. формування завдання для соціологічних
досліджень; здійснення інших завдань, що вип"
ливають з мети створення комісії.

4.3. Для виконання завдань, встановлених
цим Положенням, комісія має право отримува"
ти інформацію у структурних підрозділів вико"
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), районних у міс"
ті Києві державних адміністрацій, запрошувати
їх на засідання в рамках реалізації громадсько"
го бюджету.

4.4. Голова і секретар комісії обираються ко"
місією з числа її членів на першому засіданні.

4.5. Формою роботи комісії є її засідання, що
відбуваються за потребою, з будь"якою регу"
лярністю та у будь"якому форматі, у тому числі
он"лайн. Скликаються засідання за ініціативою
Голови комісії або не менше третини членів за"
гального складу комісії.

Засідання комісії є публічними.
Рішення комісії з питань громадського бюд"

жету приймаються на її засіданнях.
У своїй діяльності комісія керується Регла"

ментом громадської бюджетної комісії, який
затверджується на її першому засіданні. У Рег"
ламенті комісії має бути враховано норму щодо
недопущення виникнення реального чи потен"
ційного конфлікту інтересів.

4.9. Перше засідання громадської комісії скли"
кається за ініціативою представника найбільш
рейтингової організації не пізніше трьох днів з
моменту затвердження результатів конкурсу. У
випадку однакового рейтингу кількох організа"
цій " за ініціативою представника організації,
яка була створена раніше.

4.10. Порядок денний засідання комісії фор"
мується шляхом голосування.

4.11. Обговорення та голосування членів ко"
місії здійснюється відкрито " протоколюються
на відео, а дані по персональному голосуван"
ню публікуються в електронній системі.

4.12. Голосування проводиться он"лайн в елек"
тронній системі. Технічні засоби для он"лайн"
голосування забезпечуються членами комісії
самостійно.

Члени комісії, які не відвідують засідання та
не голосують більше 2"х разів, втрачають пра"
во участі у комісії та автоматично поступають"
ся своїм місцем наступній організації, що була
у рейтингу.

4.13. Організаційне забезпечення роботи ко"
місії здійснюється виконавчим органом Київ"
ської міської ради (Київською міською держав"
ною адміністрацією).

4.14. Повноваження комісії припиняються в
момент першого засідання новообраної комі"
сії.

5. Порядок формування громадської бюджет"
ної комісії

5.1. Формування комісії відбувається щоріч"
но з використанням електронної системи "Гро"
мадський проект" шляхом проведення конкур"
су по формуванню громадської бюджетної ко"
місії (далі " конкурс по формуванню комісії).

5.2. Заявки на участь у конкурсі по формуван"
ню комісії подаються в електронному вигляді в
електронній системі "Громадський проект" з 1
січня до 1 лютого поточного року (додаток 4 до
цього Положення).

5.3. Участь у конкурсі по формуванню комісії
можуть брати громадські об'єднання та благо"



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
6 ñ³÷íÿ 2017 ð.

¹2 (4915)

3

дійні організації (далі " організація), що відпові"
дають таким вимогам:

5.3.1. на момент формування комісії зареєс"
тровані у місті Києві понад 1 рік;

5.3.2. наявність статусу неприбутковості;
5.3.3. наявність публічної фінансової звітнос"

ті за минулий рік;
5.3.4. наявність власного інформаційного ре"

сурсу (веб"сайт та/або сторінки в соціальних
мережах із зазначенням кількості учасників/при"
хильників);

5.3.5. наявність реалізованих проектів (не
менше одного);

5.3.6. наявність мотиваційного листа органі"
зації щодо участі у роботі комісії;

5.3.7. наявність резюме та рекомендації на
уповноважену особу (у випадку делегування
представника);

5.3.8. декларують політичну незалежність.
5.4. До складу комісії від однієї організації

може бути делеговано одного представника:
керівник або уповноважений. Для делегування
від організації особи, що не є керівником, ке"
рівник має попередньо авторизуватися в елек"
тронній системі "Громадський проект".

5.5. На наступний день після завершення тер"
міну подання заявок починається голосування
за кандидатів до участі у комісії.

5.6. Голосування за кандидатів відбувається
за допомогою електронної системи "Громад"
ський проект" відповідно до пункту 14 цього По"
ложення.

5.7. Тривалість голосування становить 15 днів
і складається із двох турів: перший тур триває
14 днів, другий " 1 день.

5.8. Кандидати, які набрали більше 200 голо"
сів, допускаються до другого туру голосуван"
ня, яке здійснюється " шляхом рейтингового
голосування серед кандидатів, допущених до
другого туру. Кожен учасник другого туру мо"
же голосувати за будь"якого кандидата, крім
себе, не обов'язково за одного.

5.9. У випадку, якщо у першому турі 200 го"
лосів набрало менше ніж 40 організацій, дру"
гий тур не проводиться. Комісія формується у
кількісному складі організацій, що набрали 200
голосів.

5.10. Перші 40 кандидатів у рейтингу, які наб"
рали найбільшу кількість голосів, формують ко"
місію.

5.11. Супровід процесу формування комісії
забезпечує виконавчий орган Київської міської
ради (Київська міська державна адміністрація).

5.12. Рейтинг кандидатів затверджується роз"
порядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адмі"
ністрації).

6. Робочі групи з питань громадського бюд"
жету

6.1. Для організації, підготовки та супровод"
ження громадського бюджету у місті Києві ви"
конавчий орган Київської міської ради (Київська
міська державна адміністрація) та районні в міс"
ті Києві державні адміністрації створюють ро"
бочі групи з питань громадського бюджету (да"
лі " "міська робоча група" та "районна робоча
група" відповідно) у кількості, необхідній для за"
безпечення виконання завдань, покладених на
ці робочі групи. Кількісний склад робочих груп
не може бути меншим ніж 2 особи. Зі складу ро"
бочої групи призначається особа (особи), яка
є відповідальною за роботу з електронною сис"
темою.

6.2. Основними завданнями міської робочої
групи є:

6.2.1. здійснення діяльності щодо загальної ор"
ганізації та супроводження громадського бюд"
жету (в т.ч. інформаційної, організаційної) на
усіх його етапах;

6.2.2. координація і контроль діяльності ра"
йонних робочих груп;

6.2.3. забезпечення експертизи для проек"
тів загальноміського значення.

6.3. Основними завданнями районної робо"
чої групи є:

6.3.1. забезпечення інформаційної та орга"
нізаційної підтримки авторів проектів;

6.3.2. проведення попередньої перевірки про"
ектів перед їх публікацією;

6.3.3. забезпечення проведення експертизи
проектів перед винесенням на голосування;

6.3.4. здійснення інших завдань, що випли"
вають з мети створення робочих груп.

6.4. З метою прийому громадян з питань гро"
мадськрго бюджету (інформаційна підтримка,
прийняття проектів, забезпечення голосуван"
ня тощо) виконавчим органом Київської місь"
кої ради (Київською міською державною адмі"
ністрацією) та районними в місті Києві держав"
ними адміністраціями визначаються пункти суп"
роводу громадського бюджету і визначають їх
місцезнаходження та графік роботи.

Інформація щодо пунктів супроводу, їх міс"
цезнаходження та графік роботи оприлюдню"
ється в електронній системі, на єдиному веб"
порталі територіальної громади міста Києва та
в інформаційних матеріалах.

6.5. У пунктах супроводу громадського бюд"
жету здійснюється:

6.5.1. інформаційний та методичний супро"
від учасників процесу;

6.5.2. видача бланків проектів;
6.5.3. прийняття проектів у паперовому виг"

ляді;
6.5.4. ознайомлення мешканців зі списком

проектів, які прийняті для голосування;
6.5.5. забезпечення процесу голосування,

процесу формування комісії.
7. Інформаційна кампанія
7.1. Інформаційна кампанія проводиться на

усіх етапах громадського бюджету виконавчим
органом Київської міської ради (Київською місь"
кою державною адміністрацією) та районними
в місті Києві державними адміністраціями за
рахунок коштів бюджету міста Києва.

7.2. Інформаційна кампанія передбачає:
7.2.1. ознайомлення з основними процеду"

рами та принципами громадського бюджету, а
також заохочення мешканців до підготовки та
подання проектів;

7.2.2. інформування про етапи громадського
бюджету, основні події у рамках громадського
бюджету та їх терміни;

7.2.3. інформування щодо визначених пун"
ктів супроводу громадського бюджету, місця їх
розташування та графіка роботи;

7.2.4. представлення проектів"переможців,
прийнятих для голосування, та заохочення меш"
канців до участі у голосуванні;

7.2.5. поширення інформації стосовно ходу
та результатів реалізації проектів;

7.2.6. співпраця з неурядовими організація"
ми з питань популяризації громадського бюд"
жету та участі в інформаційній кампанії;

7.2.7. проведення соціологічних досліджень
з питань громадського бюджету;

7.2.8. інші інформаційні заходи (за потребою).
8. Електронна система "Громадський проект"
8.1. Електронна система забезпечує автома"

тизацію усіх етапів громадського бюджету і роз"
міщується на єдиному веб"порталі територіаль"
ної громади міста Києва у рубриці "Громадський
проект".

8.2. Відповідальним за функціонування елек"
тронної системи є виконавчий орган Київської
міської ради (Київська міська державна адмі"
ністрація).

8.3 Електронна система є загальнодоступ"
ною та інтегрованою до сервісу "особистого ка"
бінету Киянина" для доступу користувачів, у то"
му числі авторів проектів, до всіх функціональ"
них можливостей системи, зокрема:

8.3.1. налаштування власних профілів та ін"
формаційного потоку від електронної системи
(на сайті, на електронну пошту, соціальну ме"
режу, мобільний пристрій і таке інше);

8.3.2. реєструвати, редагувати власні проекти;
8.3.3. відслідковувати статуси за проектами;
8.3.4. повідомляти авторам проектів про будь"

які зміни, пов'язані з розглядом та реалізацією
поданих ними проектів, на електронну пошту.

8.4. В електронній системі відбувається про"
цедура голосування за громадську бюджетну
комісію.

8.5. Електронна система автоматично визна"
чає переможців конкурсу на підставі автома"
тичного підрахунку голосів.

8.6. В електронній системі щотижнево фор"
мується звіт про кількість поданих проектів, га"
лузевий та територіальний розріз, статус про"
ектів та інша статистична інформація, пов'яза"
на з процесом подання, проходження проектів.

8.7. Електронна система дозволяє звітува"
ти про розгляд і реалізацію проектів відповід"
ним структурним підрозділам виконавчого ор"
гану Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), районним в місті Ки"
єві державним адміністраціям та авторам про"
ектів.

9. Порядок підготовки проектів
9.1. Проект розробляється автором за фор"

мою згідно з додатком 1 до цього Положення.
9.2. Назва проекту повинна бути викладена

лаконічно, в межах одного речення.
9.3. План заходів з виконання проекту пови"

нен відображати процедуру виконання проекту,
зокрема закупівлю товарів, виконання робіт, на"
дання послуг (у залежності від потреб проекту).

9.4. Розрахунки, креслення, що розкривають
сутність, цілі проекту та можливість його прак"
тичної реалізації, додаються автором до про"
екту, про що зазначається у формі проекту (наз"
ва додатка та кількість сторінок).

9.5. При підготовці проекту автор забезпечує
його відповідність таким вимогам:

9.5.1. проект відповідає нормам законодавства;
9.5.2. усі обов'язкові поля форми, наведеної

у додатку 1 до цього Положення, заповнені;
9.5.3. питання реалізації проекту знаходить"

ся в межах компетенції Київської міської ради,
виконавчого органу Київської міської ради (Ки"
ївської міської державної адміністрації), район"
них в місті Києві державних адміністрацій;

9.5.4. реалізація проекту планується на те"
риторії міста Києва, на території будівель (при"
міщень) загального користування та об'єктів
соціально"культурної сфери комунальної фор"
ми власності, та/або об'єктах, що перебувають
у власності (користуванні) ОСББ, ЖБК;

9.5.5. термін реалізації проекту не переви"
щує терміну встановленого параметрами гро"
мадського бюджету міста;

9.5.6. орієнтовний бюджет проекту, розрахо"
ваний автором, включає усі витрати (розробка
проектної документації; закупівля сировини,
матеріалів, комплектуючих та інших витрат, не"
обхідних для реалізації проекту);

9.6. У разі подання проектів, які мають спів"
фінансування за рахунок небюджетних коштів,
автор має визначити окремо заходи проекту,
які будуть реалізовуватись за рахунок коштів
бюджету міста Києва.

9.7. У разі співучасті у проекті інших сторін від
них подається гарантійний лист та детальний
опис вкладу в проект (розмір коштів, перелік
матеріалів, робіт тощо).

9.8. Автори проектів несуть відповідальність
за порушення авторських прав та прав на інте"
лектуальну власність по відношенню до інших
авторів.

10. Порядок подання проектів.
10.1. Проект подається автором у електрон"

ному (у електронній системі) або паперовому
(у пунктах супроводу громадського бюджету)
вигляді.

У випадку подання проектів в електронному
вигляді авторизація авторів здійснюється в елек"
тронній системі "Громадський проект" за допо"
могою електронного цифрового підпису, BanklD,
ID картки або Картки киянина.

Підписи підтримки проекту збираються в елек"
тронній системі за допомогою цифрового під"
пису, BanklD, ID картки або Картки киянина у
відповідності до пункту 12 цього Положення.

10.2. Подання проекту у паперовому вигляді
здійснюється у пунктах супроводу громадсько"
го бюджету. У випадку відсутності у автора про"
екту електронного цифрового підпису, BanklD,
ID картки або Картки киянина пред'являється
паспорт громадянина України (посвідка на про"
живання) та до проекту додається копія вказа"
них документів.

10.3. Проекти, подані у паперовому вигляді,
вносяться до електронної системи проектів від"
повідальною особою районної робочої групи в
день отримання.

10.4. Автор проекту у будь"який момент мо"
же зняти свій проект з розгляду, але не пізніше
ніж за 5 (п'ять) днів до початку голосування.

10.5. Виконавчий орган Київської міської ра"
ди (Київська міська державна адміністрація),
районні в місті Києві державні адміністрації спри"
яють підготовці авторами проектів.

10.6. Проекти, подані до участі у конкурсі, мо"
жуть вільно використовуватися Київською місь"
кою радою та її виконавчими органами, у тому
числі, поза межами реалізації громадського
бюджету.

11. Попередня перевірка проектів 
11.1. Районна робоча група протягом 2 ро"

бочих днів з моменту надходження проекту здій"
снює його попередню перевірку щодо:

повноти заповнення усіх обов'язкових полів
проекту за формою та у обсязі, що відповіда"
ють нормам цього Положення;

ненормативної лексики, наклепів, образ, зак"
ликів до насильства, зміни конституційного ла"
ду країни, повалення конституційного ладу, по"
рушення територіальної цілісності України, про"
паганди війни, розпалювання міжетнічної, ра"
сової, релігійної ворожнечі, посягання на пра"
ва і свободи людини;

належності проектів до повноважень місцевої
влади.

11.2. У разі, якщо форма проекту містить по"
рушення, вказані у п.11.1 цього Положення, ро"
боча група (відповідальна особа робочої гру"
пи) електронною поштою повідомляє про це ав"
торові проекту та повертає проект на доопра"
цювання.

Автор проекту доопрацьовує проект та подає
його повторно.

12. Публікація проектів в електронній систе"
мі, збір голосів підтримки за проекти та публіч"
не обговорення проектів

12.1. Проекти, що пройшли попередню пе"
ревірку, публікуються в електронній системі (за
винятком сторінок, які містять персональні да"
ні авторів проекту і на розповсюдження яких ос"
танні не дали своєї згоди) для збору голосів під"
тримки за проект.

12.2. Публікація проводиться не пізніше ніж
за 2 робочі дні з моменту подання. Збір голосів
підтримки за проект передбачає, що опубліко"
вані проекти в електронній системі мають от"
римати шляхом голосування за них необхідну
кількість голосів підтримки, визначену парамет"
рами громадського бюджету на відповідний рік.

12.3. Голосування по збору голосів підтрим"
ки триває 20 (двадцять) днів з моменту публі"
кації.

12.4. Проекти, що зібрали необхідну кількість
голосів підтримки, виносяться на публічне об"
говорення та експертизу.

12.5. Публічне обговорення проекту почина"
ється з моменту набрання необхідної кількості
голосів підтримки і завершується не пізніше ос"
таннього дня прийняття проектів до голосуван"
ня робочою групою.

12.6. Проекти, розроблені авторами елек"
тронних петицій, які набрали понад 1000 голо"
сів, направляються на експертизу одразу піс"
ля публікації на сайті, без дотримання вимог
пункту 12.2 цього Положення.

13. Експертиза і доопрацювання проектів 
13.1. Не пізніше 2 (двох) робочих днів з мо"

менту набрання проектом необхідної кількості
голосів підтримки, визначених параметрами
громадського бюджету на відповідний рік, ро"
боча група:

" визначає щодо кожного проекту відпові"
дальний структурний підрозділ за галузевою
ознакою та вносить цю інформацію в електрон"
ну систему. У разі, якщо експертизу проекту має
здійснювати відповідальний структурний під"
розділ виконавчого органу Київської міської ра"
ди (Київської міської державної адміністрації),
інформація про нього передається до міської
робочої групи.

13.2. Відповідальний структурний підрозділ
протягом 20 днів з дня отримання проекту здій"
снює експертизу його та подає відповідній ро"
бочій групі звіт за формою згідно з додатком 2
до цього Положення.

У разі відсутності достатньої інформації для
проведення експертизи відповідальний струк"
турний підрозділ може направити запит авто"
ру проекту на електронну поштову скриньку та
за допомогою електронної системи для отриман"
ня додаткової інформації. У такому випадку ав"
тор упродовж 7 (семи) днів має надати необ"
хідну інформацію, а відповідальний структур"
ний підрозділ має повторно розглянути проект
та надати звіт не пізніше як за 7 (сім) днів з дня
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отримання відповіді автора.
13.3. Звіт про аналіз відповідності проекту

відповідального структурного підрозділу може
бути негативним з таких причин:

проект суперечить законодавству України;
у рамках проекту передбачається виключно

розробка проектно"кошторисної документації;
проект має незавершений характер (вико"

нання одного із заходів у майбутньому вимага"
тиме прийняття подальших заходів та/або пот"
ребуватиме додаткового виділення коштів з
бюджету міста Києва);

проект суперечить діючим програмам роз"
витку міста або дублює завдання, які передба"
чені цими програмами і плануються для реалі"
зації на відповідний бюджетний рік;

реалізація проекту планується на землях або
об'єктах приватної форми власності (крім про"
ектів, реалізацію яких передбачено на терито"
рії або об'єктах, що перебувають у власності
(користуванні) ОСББ, ЖБК);

у рамках проекту передбачено річні витрати
на утримання та обслуговування у сумі, що пе"
ревищує вартість реалізації проекту;

проект стосується створення нової бюджет"
ної установи (організації) або збільшення штат"
ної чисельності працівників існуючих бюджет"
них установ (організацій).

13.4. Районна (міська) робоча група протя"
гом 2 робочих днів з дня отримання останньо"
го звіту від відповідальних структурних підроз"
ділів приймає висновок щодо прийняття про"
екту до голосування за формою згідно з додат"
ком 3 до цього Положення або про неприйнят"
тя проекту до голосування.

Підставою для прийняття висновку про від"
мову у прийнятті проекту для голосування є не"
гативний звіт відповідального структурного під"
розділу.

13.5. При виявленні двох і більше схожих про"
ектів робоча група має право рекомендувати
авторам їх об'єднати. Об'єднання проектів здій"
снюється шляхом створення нового проекту за
взаємною згодою авторів.

13.6. У разі, якщо протягом 10 календарних днів
з дня відправлення авторам проектів пропози"
цій про об'єднання проектів, автори проектів не
дійдуть згоди і не опрацюють спільної позиції
щодо проекту або знімуть одну з пропозицій,
проекти розглядатимуться у своєму початко"
вому варіанті.

13.7. Внесення будь"яких змін до проектів,
зокрема, зміна локалізації чи об'єднання з ін"
шими проектами, можливі лише за згодою ав"
торів відповідних проектів.

13.8. Проекти, щодо яких робочою групою
прийнято висновок щодо неприйняття проекту
до голосування, участь у голосуванні не беруть.

13.9. Висновок робочої групи щодо неприй"
няття проекту до голосування може бути оскар"
жений автором у комісії протягом 10 (десяти)
днів з моменту отримання висновку, але не піз"
ніше 3 (трьох) днів від останнього дня прийнят"
тя робочою групою проекту до голосування (від"
повідно до календарного плану).

Комісія розглядає звернення автора у семи"
денний строк з моменту отримання скарги.

13.10. За результатами розгляду скарги комі"
сія може прийняти одне з таких рішень: відхи"
лити скаргу або прийняти проект для голосу"
вання.

Для розгляду на комісії скарги мають бути
присутні представники структурного підрозді"
лу, який надав негативний висновок, робочої
групи та автор проекту. За необхідності до ро"
боти комісії можуть залучатись інші фахівці та
експерти.

13.11. Автор проекту, який отримав висновок
щодо неприйняття проекту до голосування, має
право створити новий проект з урахуванням за"
уважень.

13.12. Усі проекти, що отримали позитивний
висновок робочої групи, публікуються в елек"
тронній системі не пізніше ніж за 5 календар"
них днів до початку голосування.

13.13. Звіти про аналіз відповідності проекту
законодавству та можливості його реалізації
розміщуються в електронній системі та на офі"
ційному веб"сайті територіальної громади міс"
та Києва.

14. Голосування

14.1. Голосування здійснюється в електрон"
ній системі.

14.2. Голосування за проекти здійснюється у
період, визначений параметрами бюджету учас"
ті, але не менше 21 календарного дня.

14.3. Одна особа може проголосувати не біль"
ше ніж за п'ять.проектів.

14.4. Авторизація голосуючих здійснюється
в електронній системі "Громадський проект" за
допомогою електронного цифрового підпису,
ВапкID, ID"картки або Картки киянина.

14.5. Голосування може здійснюватися у пун"
ктах супроводу в електронному вигляді через
авторизацію голосуючих у спосіб, визначений у
пункті 14.4 цього Положення.

15. Визначення проектів"переможців
15.1. Після завершення кінцевого терміну го"

лосування, визначеного параметрами громад"
ського бюджету, електронна система автома"
тично здійснює підрахунок голосів, визначає
проекти"переможці та формує їх списки з ура"
хуванням того, що проекти, які набрали меншу,
ніж визначено параметрами громадського бюд"
жету кількість голосів, до списку проектів"пе"
реможців не включаються.

15.2. Окремо формуються списки перемож"
ців по великих і малих проектах.

15.3. Останній за рейтингом проект, що ви"
ходить за рамки встановленого обсягу громад"
ського бюджету на відповідний рік, не включа"
ється до списку проектів"переможців.

15.4. За результатами голосування комісія
протягом 2 робочих днів після закінчення голо"
сування приймає скарги, організовує необхід"
ні перевірки із залученням депутатів Київської
міської ради, представників виконавчого орга"
ну Київської міської ради (Київської міської дер"
жавної адміністрації), районних в місті Києві
державних адміністрацій, незалежних експер"
тів.

15.5. Комісія не пізніше двох робочих днів з
дня завершення голосування:

приймає рішення про затвердження резуль"
татів голосування. Передає рішення про зат"
верджені результати голосування до виконав"
чого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) для публікації
на єдиному веб"порталі територіальної грома"
ди міста Києва та включення до бюджету міста
на наступний рік.

16. Затвердження видатків та реалізація про"
ектів"переможців

16.1. Виконавчий орган Київської міської ра"
ди (Київська міська державна адміністрація)
протягом 7 (семи) днів з моменту затверджен"
ня результатів голосування забезпечує пере"
дачу проектів"переможців відповідним струк"
турним підрозділам виконавчого органу Київ"
ської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та/або районним в місті Києві дер"
жавним адміністраціям, до компетенції яких на"
лежить питання реалізації цих проектів, з ме"
тою включення їх до бюджетних запитів.

16.2. Головні розпорядники коштів бюджету міс"
та Києва включають показники та іншу інфор"
мацію щодо проектів"переможців, що належать
до їхньої компетенції, до відповідних бюджет"
них запитів, а Департамент фінансів виконав"
чого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) " до проекту
бюджету міста Києва на плановий рік та докумен"
тів, що до нього додаються.

16.3. Після затвердження в установленому
порядку бюджету міста Києва головні розпо"
рядники коштів бюджету міста Києва забезпе"
чують реалізацію проектів відповідно до законо"
давства.

Автори проектів"переможців можуть здійсню"
вати контроль за реалізацією проектів.

Головні розпорядники (розпорядники нижчо"
го рівня або одержувачі) коштів бюджету міста
Києва забезпечують взаємодію та координацію
в межах бюджетного законодавства з авторами
проектів"переможців у процесі реалізації про"
ектів.

Головний розпорядник (розпорядник нижчо"
го рівня або одержувач) коштів бюджету міста
Києва після розробки проектної документації
(технічного завдання) направляє його автору
проекту (або уповноваженій ним особі) на по"
годження. Автор проекту має погодити (шляхом

візування документа або в інший прийнятний
спосіб), або не погодити (про що письмово зая"
вити) протягом 14 днів з моменту отримання про"
ектної документації. У разі відсутності погоджен"
ня у визначений термін проектна документація
(технічне завдання) вважається погодженою.

Автор проекту (за його бажанням) в межах
діючого законодавства може бути залучений до
реалізації проекту (авторський, технічний наг"
ляд, здійснення закупівель тощо).

17. Звітування та оцінка результатів реаліза"
ції проектів

17.1. Головні розпорядники бюджетних кош"
тів готують звіти:

1) узагальнений звіт про стан реалізації про"
ектів за рахунок коштів громадського бюджету
міста Києва за формою згідно з додатком 5 до
Положення у такі терміни:

оперативний щомісячний звіт " до 10 числа
місяця, наступного за звітним кварталом;

річний звіт за підсумками року " до 31 січня
року, наступного за звітним;

2) про реалізацію кожного проекту громад"
ського бюджету, що подаються, на 30 день піс"
ля завершення реалізації відповідного проекту.

17.2. Звіт включає в себе: 
загальний опис результатів проекту;
заходи, які не вдалося реалізувати, або було

реалізовано іншим чином; 

опис робіт та послуг, які було проведено та
надано, їх послідовність; 

фактичний термін реалізації; 
фактичний бюджет; 
фотозвіт результату.
17.3. Автор проекту має можливість опри"

люднювати в електронній системі альтернатив"
ні звіти про реалізацію проекту.

17.4. Після завершення реалізації проектів,
за бажанням автора може бути розміщено ін"
формацію про автора та інших осіб, що забез"
печували супроводження проекту у громадсько"
му бюджеті.

17.5. Звіти про стан реалізації та про реалі"
зацію кожного проекту оприлюднюються в елек"
тронній системі та на єдиному веб"порталі те"
риторіальної громади міста Києва протягом
п'яти робочих днів з дня їх підготовки.

17.6. Громадська бюджетна комісія за резуль"
татами соціологічних досліджень формує за"
гальну оцінку результатів реалізації громадсько"
го бюджету та надає рекомендації щодо вдос"
коналення механізму який оприлюднюється в
електронній системі.

Київський міський голова
В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
6 ñ³÷íÿ 2017 ð.

¹2 (4915)

5



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
6 ñ³÷íÿ 2017 ð.
¹2 (4915)

6



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
6 ñ³÷íÿ 2017 ð.

¹2(4915) 

7

Про деякі питання діяльності 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Рішення Київської міської ради № 544/1548 від 8 грудня 2016 року
до статті 109 Цивільного кодексу України, статей 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні», законів України «Про столицю України — місто%герой Київ», «Про державну реєстрацію юридич%
них осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», постанови Кабінету Міністрів України від
12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади,
їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», з метою оптимізації структури виконав%
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Óòâîðèòè:

1.1. Óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóð-

ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) øëÿ-

õîì âèä³ëó óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-

ñóðñ³â ç Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ

òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

1.2. Óïðàâë³ííÿ òóðèçìó òà ïðîìîö³é âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) øëÿõîì

âèä³ëó óïðàâë³ííÿ òóðèçìó ç Äåïàðòàìåíòó åêî-

íîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Âñòàíîâèòè, ùî:

2.1. Óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóð-

ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) º

ïðàâîíàñòóïíèêîì â ÷àñòèí³ â³äïîâ³äíîãî ìàé-

íà, ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî

áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðå-

äîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.2. Óïðàâë³ííÿ òóðèçìó òà ïðîìîö³é âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) º ïðàâî-

íàñòóïíèêîì â ÷àñòèí³ â³äïîâ³äíîãî ìàéíà, ïðàâ

òà îáîâ’ÿçê³â Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñ-

òèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3. Ïåðåéìåíóâàòè Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî

áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðå-

äîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ó Äåïàðòàìåíò ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

4.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî óòâîðåííÿ òà ïåðåéìåíóâàííÿ ñòðóêòóð-

íèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿), çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1, 3 öüîãî ð³-

øåííÿ.

4.2. Óòâîðèòè â³äïîâ³äí³ êîì³ñ³¿ ç âèä³ëó ñòðóê-

òóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿), çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåí-

íÿ.

4.3. Çàòâåðäèòè ðîçïîä³ëü÷³ áàëàíñè ó âñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.4. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ïîëîæåííÿ ïðî

ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³-

øåííÿ, çà ïîïåðåäí³ì ïîãîäæåííÿì ç ïîñò³é-

íèìè êîì³ñ³ÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, äî ôóíê-

ö³îíàëüíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ ÿêèõ íàëåæàòü ïèòàí-

íÿ ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîç-

ä³ë³â, ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðÿ-

äè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³î-

íàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â òà ïîñò³éíîþ êî-

ì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ðåãëà-

ìåíòó òà äåïóòàòñüêî¿ åòèêè.

4.5. Çàòâåðäèòè ñòðóêòóðè ñòðóêòóðíèõ ï³ä-

ðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿),

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4.6. Ï³äãîòóâàòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çì³íè äî ð³øåíü Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè, ùî âèïëèâàþòü ç öüîãî ð³øåííÿ.

4.7. Ïðèâåñòè ñâî¿ àêòè ó â³äïîâ³äí³ñòü ³ç öèì

ð³øåííÿì.

5. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ çàòâåðäèòè

ãðàíè÷íó ÷èñåëüí³ñòü ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàçíà-

÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, òà ¿õ øòàòí³ ðîç-

ïèñè ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ ç Äåïàðòàìåíòîì ô³-

íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

6. Âíåñòè çì³íè äî äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2014 ðîêó

¹ 741/741 «Ïðî óïîðÿäêóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)», âèêëàâ-

øè éîãî ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

7. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³î-

íàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â òà ïîñò³éíó êî-

ì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ðåãëàìåí-

òó òà äåïóòàòñüêî¿ åòèêè.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 25.12.2014 ¹ 741/741

(â ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 08.12.2016 ¹ 544/1548)

СТРУКТУРА виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1. Àïàðàò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿).

2. Äåïàðòàìåíò åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é.

3. Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè.

4. Äåïàðòàìåíò ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà.

5. Äåïàðòàìåíò òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè.

6. Äåïàðòàìåíò ô³íàíñ³â.

7. Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

8. Äåïàðòàìåíò áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ.

9. Äåïàðòàìåíò çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â.

10. Äåïàðòàìåíò æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè.

11. Äåïàðòàìåíò ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é.

12. Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè.

13. Äåïàðòàìåíò îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

14. Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

15. Äåïàðòàìåíò îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó.

16. Äåïàðòàìåíò ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ.

17. Äåïàðòàìåíò âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó.

18. Äåïàðòàìåíò (Öåíòð) íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã.

19. Äåïàðòàìåíò ç ïèòàíü äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ì³ñòà Êèºâà.

20. Äåïàðòàìåíò ç ïèòàíü ðåºñòðàö³¿.

21. Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é.

22. Óïðàâë³ííÿ (³íñïåêö³ÿ) ñàìîâðÿäíîãî êîíòðîëþ.

23. Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåêëàìè.

24. Óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â.

25. Óïðàâë³ííÿ òóðèçìó òà ïðîìîö³é.

26. Ñëóæáà ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñ³ì’¿.

27. Äåðæàâíèé àðõ³â ì. Êèºâà.

Київський міський голова
В. Кличко

Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких рішень Київської міської ради

Рішення Київської міської ради № 789/1793 від 22 грудня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міської цільової програми «Тур%

бота. Назустріч киянам» на 2016 — 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 03 березня
2016 року № 116/116, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü:

ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 30 ëèñòî-

ïàäà 2000 ðîêó ¹ 109/1086 «Ïðî êîìïåíñàö³þ

çà êîøòè áþäæåòó ì³ñòà îïëàòè íàâ÷àííÿ ó Â³ä-

êðèòîìó ì³æíàðîäíîìó óí³âåðñèòåò³ ðîçâèòêó

ëþäèíè «Óêðà¿íà» ñòóäåíò³â ç îñîáëèâî âàæêè-

ìè ìàòåð³àëüíèìè óìîâàìè æèòòÿ»;

ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17 ëèïíÿ 2008

ðîêó ¹ 20/20 «Ïðî â³äá³ðíó êîì³ñ³þ ç íàïðàâ-

ëåííÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â, ³íâàë³ä³â, ä³òåé-ñèð³ò òà
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ä³òåé ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ðîäèí äî Â³äêðèòî-

ãî ì³æíàðîäíîãî óí³âåðñèòåòó ðîçâèòêó ëþäè-

íè «Óêðà¿íà»;

ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 14 ëèïíÿ 2011

ðîêó ¹ 365/5752 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåí-

íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17 ëèïíÿ 2008 ðî-

êó ¹ 20/20»;

ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 9 ãðóäíÿ

2014 ðîêó ¹ 530/530 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³-

øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17 ëèïíÿ 2008

ðîêó ¹ 20/20 «Ïðî â³äá³ðíó êîì³ñ³þ ç íàïðàâ-

ëåííÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â, ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé ç ìà-

ëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé äî Â³äêðèòîãî ì³æíàðîä-

íîãî óí³âåðñèòåòó ðîçâèòêó ëþäèíè «Óêðà¿íà».

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî

çàõèñòó.

Київський міський голова
В. Кличко

Про вжиття заходів для збереження обладнання вузлів обліку
теплової енергії та машинних приміщень ліфтів 

у житлових будинках міста Києва
Рішення Київської міської ради № 778/1782 від 22 грудня 2016 року

Відповідно до статей 143, 144 Конституції України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядуван%
ня в Україні», пунктів 5, 6 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово%комунальні послуги», з ме%
тою вжиття заходів для збереження обладнання вузлів обліку теплової енергії та машинних приміщень ліф%
тів у житлових будинках міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³-

í³ñòðàö³¿):

1.1. Çàáåçïå÷èòè ñï³ëüíî ç ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî»

âñòàíîâëåííÿ íîâèõ ïðèëàä³â îáë³êó ó âñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó â æèòëîâèõ áóäèíêàõ, â ÿêèõ áó-

ëè âèêðàäåí³ âóçëè îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïðî-

òÿãîì îäíîãî ðîêó ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì

ð³øåííÿì.

1.2. Çàáåçïå÷èòè ïåðåãëÿä òà ï³äãîòîâêó çì³í

äî Êîìïëåêñíî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ï³äâèùåííÿ

åíåðãîåôåêòèâíîñò³ òà ðîçâèòêó æèòëîâî-êî-

ìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà íà 2016-

2020 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.03.2016 ¹ 232/232, ïåðåä-

áà÷èâøè çä³éñíåííÿ êîìïëåêñó îðãàí³çàö³éíî-

òåõí³÷íèõ çàõîä³â ç ìîíòàæó ñèñòåì îõîðîíè çà-

ñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ òà îáëàäíàííÿ ìà-

øèííèõ ïðèì³ùåíü ë³ôò³â ó áàãàòîêâàðòèðíèõ

æèòëîâèõ áóäèíêàõ, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñôåð³

óïðàâë³ííÿ ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ

àäì³í³ñòðàö³é, íà áàëàíñ³ ÎÑÁÁ òà ÆÁÊ, à òà-

êîæ ìåõàí³çì îïëàòè çà óòðèìàííÿ òà îáñëóãî-

âóâàííÿ öèõ ñèñòåì.

2. Ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³-

í³ñòðàö³ÿì äî âñòàíîâëåííÿ ñèñòåì îõîðîíè çà-

ñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ òà îáëàäíàííÿ ìà-

øèííèõ ïðèì³ùåíü ë³ôò³â ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ

ì³ñòà Êèºâà âæèòè äîäàòêîâèõ çàõîä³â ùîäî

óíåìîæëèâëåííÿ âèêðàäåííÿ âóçë³â îáë³êó òåï-

ëîâî¿ åíåðã³¿ òà îáëàäíàííÿ ìàøèííèõ ïðèì³-

ùåíü ë³ôò³â ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ ì. Êèºâà.

3. Çàïðîïîíóâàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ Íà-

ö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³:

3.1. Çä³éñíèòè ïîãëèáëåíèé àíàë³ç ïî ðàéî-

íàõ òà êîíêðåòíèõ àäðåñàõ ó ì³ñò³ Êèºâ³, äå ñòà-

ëîñÿ âèêðàäåííÿ âóçë³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿

òà îáëàäíàííÿ ìàøèííèõ ïðèì³ùåíü ë³ôò³â, äëÿ

çàïîá³ãàííÿ òàêèì âèïàäêàì ó ìàéáóòíüîìó.

3.2. Ïðîâåñòè ðîáîòó ç ïóíêòàìè ïðèéîìó êî-

ëüîðîâèõ ìåòàë³â ó ì. Êèºâ³ ùîäî ¿õíüî¿ â³äïî-

â³äàëüíîñò³ ï³ä ÷àñ ïðèéîìó ÷àñòèí îáëàäíàí-

íÿ âóçë³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿.

3.3. Ðàçîì ç Íàö³îíàëüíîþ ïîë³ö³ºþ Óêðà¿íè

ðîçðîáèòè çàõîäè ùîäî êîíòðîëþ âòîðèííîãî

ðèíêó âóçë³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ òà ðåã³îíàõ Óêðà¿íè.

4. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-

ñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження Положення про співфінансування 
реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, 

технічного переоснащення спільного майна
у багатоквартирних будинках міста Києва

Рішення Київської міської ради № 780/1784 від 22 грудня 2016 року
Відповідно до законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особли%

вості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про місцеве самоврядування в Україні», Ком%
плексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово%комунальної інфраструк%
тури міста Києва на 2016 — 2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17 березня 2016 ро%
ку № 232/232, та з метою забезпечення співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капіталь%
них ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва за раху%
нок коштів бюджету міста Києва та коштів співвласників багатоквартирних будинків Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ñï³âô³íàíñó-

âàííÿ ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿, ïðîâåäåííÿ

êàï³òàëüíèõ ðåìîíò³â, òåõí³÷íîãî ïåðåîñíàùåí-

íÿ ñï³ëüíîãî ìàéíà ó áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèí-

êàõ ì³ñòà Êèºâà, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè â ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-

ñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó.

Київський міський голова
В. Кличко

äèíêó» òà ³íøèõ àêò³â çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè òà ñïðÿìîâàíî íà ïîêðàùåííÿ òåõí³÷íîãî ñòàíó æèò-

ëîâîãî ôîíäó â ì³ñò³ Êèºâ³ øëÿõîì ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿, ïðîâåäåííÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîí-

òó, òåõí³÷íîãî ïåðåîñíàùåííÿ ñï³ëüíîãî ìàéíà ó áàãàòîêâàðòèðíîìó áóäèíêó (äàë³ — ðîáîòè) íà

óìîâàõ ñï³âô³íàíñóâàííÿ çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà òà êîøò³â ñï³ââëàñíèê³â áàãà-

òîêâàðòèðíîãî áóäèíêó.

2. Öå Ïîëîæåííÿ ïîøèðþºòüñÿ íà áàãàòîêâàðòèðí³ áóäèíêè ó ì³ñò³ Êèºâ³, ÿê³ åêñïëóàòóþòüñÿ

á³ëüøå äåñÿòè ðîê³â, òà ïåðåäáà÷àº ñï³âô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ó ðîçì³ð³ 30% î÷³êóâàíî¿ âàðòîñò³ ðî-

á³ò çà ðàõóíîê êîøò³â ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó òà ðåøòè âàðòîñò³ ðîá³ò (âèõîäÿ-

÷è ç îñòàòî÷íî¿ âàðòîñò³ ðîá³ò, âèçíà÷åíî¿ çã³äíî ç àáçàöîì äðóãèì ïóíêòó 6 öüîãî Ïîëîæåííÿ) —

çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

Çàìîâíèêîì ðîá³ò â³äïîâ³äíî äî öüîãî Ïîëîæåííÿ º êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè¿âæèò-

ëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ».

3. Äëÿ çä³éñíåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿, ïðîâåäåííÿ êàï³òàëüíèõ ðåìîíò³â, òåõí³÷íîãî ïå-

ðåîñíàùåííÿ ñï³ëüíîãî ìàéíà ó áàãàòîêâàðòèðíîìó áóäèíêó øëÿõîì ñï³âô³íàíñóâàííÿ â³äïîâ³ä-

íî äî öüîãî Ïîëîæåííÿ ³í³ö³àòèâíà ãðóïà ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó (äàë³ — ³í³ö³-

àòèâíà ãðóïà), ñôîðìîâàíà â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îñîáëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ïðàâà

âëàñíîñò³ ó áàãàòîêâàðòèðíîìó áóäèíêó», ãîòóº çàÿâêó çà ôîðìîþ çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî Ïî-

ëîæåííÿ (äàë³ — çàÿâêà) òà ïîäàº êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ».

Ïîäàííÿ çàÿâîê, ñêëèêàííÿ çáîð³â ñï³ââëàñíèê³â òà âèð³øåííÿ ³íøèõ ïèòàíü â³äïîâ³äíî äî öüî-

ãî Ïîëîæåííÿ ùîäî áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, ó ÿêèõ ñòâîðåíî îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãà-

òîêâàðòèðíîãî áóäèíêó àáî æèòëîâî-áóä³âåëüíèé (æèòëîâèé) êîîïåðàòèâ, çä³éñíþºòüñÿ ç óðàõó-

âàííÿì ïîëîæåíü àêò³â çàêîíîäàâñòâà, ùî ðåãóëþþòü ä³ÿëüí³ñòü òàêèõ îá’ºäíàíü ÷è êîîïåðàòèâ³â.

4. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ» ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â ï³ñëÿ îòðèìàí-

íÿ çàÿâêè ñêëàäàº äåôåêòíèé àêò òà âèçíà÷àº â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó î÷³êóâàíó âàðò³ñòü ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó çàÿâö³.

5. ²í³ö³àòèâíà ãðóïà ï³ñëÿ îòðèìàííÿ äåôåêòíîãî àêòà òà ³íôîðìàö³¿ ïðî î÷³êóâàíó âàðò³ñòü ðî-

á³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 4 öüîãî Ïîëîæåííÿ, ñêëèêàº çáîðè ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áó-

äèíêó, ÿêèìè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðèéìàþòüñÿ ð³øåííÿ ç òàêèõ ïèòàíü:

îñòàòî÷íå âèçíà÷åííÿ âèäó, ñêëàäó òà îáñÿãó ðîá³ò;

óêëàäåííÿ ç êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì «Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ» äîãîâîðó ïðî îðãàí³-

çàö³þ çä³éñíåííÿ ðîá³ò òà âèêîíàííÿ ôóíêö³é çàìîâíèêà ðîá³ò öèì ï³äïðèºìñòâîì;

ñïîñ³á âèçíà÷åííÿ ÷àñòêè êîæíîãî ñï³ââëàñíèêà áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó ó ô³íàíñóâàíí³ ðîá³ò;

ñïîñ³á íàêîïè÷åííÿ êîøò³â ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó äëÿ ñï³âô³íàíñóâàííÿ ðî-

á³ò òà ïîðÿäîê ¿õ ïåðåäà÷³ çàìîâíèêó ðîá³ò;

âèçíà÷åííÿ óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè ç ÷èñëà ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó (äàë³ —

óïîâíîâàæåíà îñîáà) íà óêëàäåííÿ ç êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì «Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ»

äîãîâîðó ïðî îðãàí³çàö³þ çä³éñíåííÿ ðîá³ò òà âèêîíàííÿ ôóíêö³é çàìîâíèêà ðîá³ò öèì ï³äïðè-

ºìñòâîì, ïðåäñòàâëåííÿ ³íòåðåñ³â ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó ùîäî ïèòàíü, ïî-

â’ÿçàíèõ ³ç çä³éñíåííÿì ðîá³ò (ó ò. ÷. ïðè ï³äïèñàíí³ àêò³â âèêîíàíèõ ðîá³ò).

Ð³øåííÿ çáîð³â ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó îôîðìëþþòüñÿ â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó ïðîòîêîëîì, îäèí ïðèì³ðíèê ÿêîãî íàäàºòüñÿ óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ êîìóíàëüíîìó ï³ä-

ïðèºìñòâó «Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ».

6. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ» ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïðîòîêîëó çáîð³â

ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó:

âèçíà÷àº îñòàòî÷íó âàðò³ñòü ðîá³ò (çàáåçïå÷èâøè, çîêðåìà, ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåðäæåííÿ â óñ-

òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì) òà óçãî-

äæóº ¿¿ ç óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ;

óêëàäàº ç óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ äîãîâ³ð ïðî îðãàí³çàö³þ çä³éñíåííÿ ðîá³ò òà âèêîíàííÿ ôóíê-

ö³é çàìîâíèêà ðîá³ò;

ï³ñëÿ íàêîïè÷åííÿ ñï³ââëàñíèêàìè áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó íå ìåíøå 80 % íåîáõ³äíî¿ ñó-

ìè êîøò³â ñï³ââëàñíèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó ïóíêò³ 2 öüîãî Ïîëîæåííÿ, ³íôîðìóº Äåïàðòàìåíò æèò-

ëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî âèíèêíåííÿ ï³äñòàâ ³ ïîòðåáè ó âèêîðèñòàíí³ áþäæåòíèõ êîøò³â äëÿ

ñï³âô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ïî öüîìó áàãàòîêâàðòèðíîìó áóäèíêó.

7. Äåïàðòàìåíò æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íàäàº áþäæåòí³ àñèãíóâàííÿ êîìóíàëüíîìó

ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ» äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò ó âñòàíîâëåíîìó áþäæåòíèì

çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

8. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ» ùîì³ñÿ÷íî ³íôîðìóº Äåïàðòàìåíò

æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî ñòàí ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè â ÷àñòèí³ âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóê-

ö³¿, ðåñòàâðàö³¿, ïðîâåäåííÿ êàï³òàëüíèõ ðåìîíò³â, òåõí³÷íîãî ïåðåîñíàùåííÿ ñï³ëüíîãî ìàéíà ó

áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíêàõ ì³ñòà Êèºâà íà óìîâàõ ñï³ëüíîãî ô³íàíñóâàííÿ.

Київський міський голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî Ïîëîæåííÿ ïðî ñï³âô³íàíñóâàííÿ ðåêîíñòðóêö³¿, 

ðåñòàâðàö³¿, ïðîâåäåííÿ êàï³òàëüíèõ ðåìîíò³â, 

òåõí³÷íîãî ïåðåîñíàùåííÿ ñï³ëüíîãî ìàéíà 

ó áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíêàõ ì³ñòà Êèºâà

Íà÷àëüíèêó êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 

«Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ»

________________________________________
(ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³) íà÷àëüíèêà

Â³ä ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè ñï³ââëàñíèê³â 

áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó

________________________________________
(àäðåñà áóäèíêó)

_______________________________________
(ïð³çâèùå, ³í³ö³àëè)

________________________________________
(ïð³çâèùå, ³í³ö³àëè)

________________________________________
(ïð³çâèùå, ³í³ö³àëè)

Çàÿâêà 

Ìè, ³í³ö³àòèâíà ãðóïà ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó,

_________________________________________________________________________________________
(àäðåñà áóäèíêó)

çâåðòàºìîñÿ ç ïðîïîçèö³ºþ ðîçãëÿíóòè ìîæëèâ³ñòü ñï³âô³íàíñóâàííÿ ó________ðîö³ ó çàçíà-

÷åíîìó áóäèíêó òàêèõ ðîá³ò:

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 22.12.2016 ¹ 780/1784

Положення
про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення

капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна
у багатоквартирних будинках міста Києва

1. Ïîëîæåííÿ ïðî ñï³âô³íàíñóâàííÿ ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿, ïðîâåäåííÿ êàï³òàëüíîãî ðå-

ìîíòó, òåõí³÷íîãî ïåðåîñíàùåííÿ ñï³ëüíîãî ìàéíà ó áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíêàõ ì³ñòà Êèºâà (äà-

ë³ — Ïîëîæåííÿ) ðîçðîáëåíî ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ Êîìïëåêñíî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ï³äâèùåííÿ

åíåðãîåôåêòèâíîñò³ òà ðîçâèòêó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà íà 2016 —

2020 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 232/232 (äà-

ë³ — Ïðîãðàìà), ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî îñîáëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ïðàâà

âëàñíîñò³ ó áàãàòîêâàðòèðíîìó áóäèíêó», «Ïðî îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áó-
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__________________________________________________________________________________________

Ãàðàíòóºìî çàáåçïå÷åííÿ ñêëèêàííÿ ³ ïðîâåäåííÿ çáîð³â ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áó-

äèíêó äëÿ ðåàë³çàö³¿ ö³º¿ çàÿâêè.

Ïðîñèìî íàïðàâèòè ïðåäñòàâíèêà äëÿ ñêëàäàííÿ äåôåêòíîãî àêòà òà âèçíà÷åííÿ î÷³êóâàíî¿

âàðòîñò³ ðîá³ò.

_____________________
(Äàòà (äåíü/ì³ñÿöü/ð³ê)

×ëåíè ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè:

êâ. ¹_____________ ______________________________________________________
(ï³äïèñ) (ïð³çâèùå, ³í³ö³àëè)

êâ. ¹_____________ ______________________________________________________
(ï³äïèñ) (ïð³çâèùå, ³í³ö³àëè)

êâ. ¹_____________ ______________________________________________________
(ï³äïèñ) (ïð³çâèùå, ³í³ö³àëè)

Про затвердження змін до міської цільової програми 
на 2016%2018 роки «Київ інформаційний», 

затвердженої рішенням Київської міської ради
від 14 квітня 2016 року № 333/333

Рішення Київської міської ради № 785/1789 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 в м. Києві» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè çì³íè äî ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðî-

ãðàìè íà 2016-2018 ðîêè «Êè¿â ³íôîðìàö³éíèé»,

çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 14 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹ 333/333, çã³äíî ç äî-

äàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü êóëüòóðè, òóðèçìó òà ³íôîðìàö³é-

íî¿ ïîë³òèêè, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî ðîçâèòêó.

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 22.12.2016 ¹785/1789

Зміни до міської цільової програми на 2016%2018 роки 
«Київ інформаційний», затвердженої рішенням Київської міської ради

від 14 квітня 2016 року № 333/333
1. Ïîçèö³þ 9 ïàñïîðòà ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè íà 2016-2018 ðîêè «Êè¿â ³íôîðìàö³éíèé» âè-

êëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿:

9. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для

реалізації програми 

Всього: у тому числі за роками

2016 2017 2018

всього, у тому числі: 203470,4 49364,9 73450,4 80655,2

9.1. коштів державного бюджету # # # #

9.2. коштів бюджету міста Києва 165834,2 37681,9 60821,1 67331,2

9.3. коштів інших джерел 37636,2 11683,0 12629,3 13323,9

2. Òàáëèöþ ðîçä³ëó «Ïðîãíîçí³ îáñÿãè ³ äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ Ïðîãðàìè» âèêëàñòè â íîâ³é ðå-

äàêö³¿:

Джерела
фінансування

Обсяг фінансування,
тис. гривень

У тому числі за роками

2016 2017 2018 

Державний бюджет # # # #

Бюджет міста Києва 165834,2 37681,9 60821,1 67331,2

Власні надходження 37636,2 11683,0 12629,3 13323,9

Усього: 203470,4 49364,9 73450,4 80655,2

3. Ðîçä³ë «Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ òà çàõîäè ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè íà 2016 — 2018 ðîêè «Êè¿â

³íôîðìàö³éíèé» âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿:

№ Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми Строк
виконання
заходу

Виконавці Джерела
фінансу#
вання 

Очікувані обсяги фінансування, тис. грн Очікувані результати 

всього у тому числі

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

І. Електронні ЗМІ (телебачення та радіомовлення)

1 Взаємодія з електронними ЗМІ
різних форм власності щодо
висвітлення діяльності органів
виконавчої влади та місцевого
самоврядування відповідно до
Закону України "Про порядок
висвітлення діяльності органів
державної влади та органів
місцевого самоврядування в
Україні засобами масової
інформації" 

1.1. Оприлюднення оперативної інформації про
діяльність органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування у місті Києві 

1.2. Підтримка електронних комунальних ЗМІ,
засновниками яких є Київська міська рада 
1.3. Зміцнення матеріально#технічної бази
комунальних ЗМІ, засновниками яких є Київська
міська рада 
1.4. Створення програмного теле# і
радіопродукту, соціальних роликів, спеціальних
звітів і репортажів про важливі події, що
відбуваються в столиці за участю органів
державної влади та місцевого самоврядування 
1.5. Оприлюднення проектів розпоряджень та
розпоряджень Київського міського голови,
проектів розпоряджень та розпоряджень
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації),
проектів рішень та рішень Київської міської ради 
1.6. Висвітлення соціально важливих тем,
заходів, розміщення інформаційних матеріалів,
забезпечення публікацій (виступів, інтерв'ю,
звернень, коментарів) у ЗМІ фахівців органів
державної влади та органів місцевого
самоврядування, створення та поширення
матеріалів роз'яснювального характеру, прямих
теле# і радіотрансляцій тощо 
1.7. Проведення інформаційно # комунікативних
кампаній за участю інститутів громадянського
суспільства з метою: роз'яснення пріоритетів
Програми економічного і соціального розвитку
м. Києва та очікуваних результатів; поширення
суспільно корисної інформації для задоволення
потреб та інтересів киян; поширення суспільно
важливої інформації, спрямованої на захист
національних цінностей, запобігання корупції,
протидії інформаційній агресії; підтримки
тимчасово переміщених осіб та киян#учасників
АТО; популяризації української мови, історії та
культурних цінностей тощо 
1.8. Організація медіа#заходів з метою вивчення
та формування громадської думки для
просування і розвитку патріотичних,
державотворчих цінностей, руйнування
зовнішніх антиукраїнських пропагандистських
міфів, проведення міжвідомчих інформаційних
кампаній, створення інформаційного продукту в
електронних ЗМІ, в тому числі соціальних
роликів, теле# та радіопрограм

2016 #2018
роки

Департамент суспільних комунікацій,
структурні підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), КП КМР "ТК
"Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва" 
Департамент суспільних комунікацій 

Департамент суспільних комунікацій 

Департамент суспільних комунікацій,
структурні підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), КП КМР "ТК
"Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва" 
Департамент суспільних комунікацій,
структурні підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), КП КМР "ТК
"Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва" 

Департамент суспільних комунікацій,
структурні підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), КП КМР "ТК
"Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва" 

Департамент суспільних комунікацій,
структурні підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), КП КМР "ТК
"Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва" 

Департамент суспільних комунікацій,
структурні підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), КП КМР "ТК
"Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва" 

Бюджет
міста Києва 
інші джерела 

Разом  

133269,9 

29637,4 

162907,3 

29121,0 

9200,0 

38321,0  

49140,6 

9945,2 

59085,8 

55008,3 

10492,2 

65500,5  

Забезпечення відкритості,
прозорості та підзвітності
Київської міської влади;
забезпечення належного
рівня фінансування
діяльності та
матеріально#технічного
стану місцевого
комунального
телебачення та
радіомовлення

ІІ. Друковані ЗМІ (періодичні видання # газети та журнали) 

1. Взаємодія з друкованими ЗМІ
різних форм власності щодо
висвітлення діяльності органів
виконавчої влади та місцевого
самоврядування відповідно до
Закону України "Про порядок
висвітлення діяльності органів
державної влади та органів
місцевого самоврядування в
Україні засобами масової
інформації" 

1.1. Забезпечення інформування про діяльність
органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування у місті Києві 

1.2. Підтримка друкованих комунальних ЗМІ,
засновниками яких є Київська міська рада 
1.3. Оприлюднення проектів розпоряджень та
розпоряджень Київського міського голови,
проектів розпоряджень та розпоряджень
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації),
проектів рішень та рішень Київської міської ради 
1.4. Висвітлення соціально важливих тем,
заходів, розміщення інформаційних матеріалів,
забезпечення публікацій (виступів, інтерв'ю,
звернень, коментарів) у ЗМІ керівників або інших
відповідальних працівників органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, 

2016 #2018
роки 

Департамент суспільних комунікацій,
структурні підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), КП "Вечірній
Київ" 
Департамент суспільних комунікацій 

Департамент суспільних комунікацій,
структурні підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), КП "Вечірній
Київ" 

Департамент суспільних комунікацій,
структурні підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), КП "Вечірній
Київ" 

Бюджет
міста Києва 

інші джерела
Разом

26581,7 

7998,8
34580,5

7160,9 

2483,0 
9643,9

9450,5 

2684,1
12134,6

9970,3 

2831,7
12802,0

Дотримання
європейських стандартів
відкритості, прозорості та
підзвітності Київської
міської влади;
забезпечення належного
рівня фінансування
діяльності та
матеріально#технічного
стану місцевих
комунальних друкованих
періодичних видань 
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створення та поширення матеріалів
роз'яснювального характеру, в тому числі,
висвітлення конференцій, семінарів, прямих
ліній, круглих столів, прес#конференцій,
брифінгів, прес#турів, підтримки лідерів
громадської думки тощо 

1.5. Проведення інформаційно# комунікативних
кампаній за участю інститутів громадянського
суспільства з метою: роз'яснення пріоритетів
Програми економічного і соціального розвитку
м. Києва та очікуваних результатів; поширення
суспільно корисної інформації для задоволення
потреб та інтересів киян; поширення суспільно
важливої інформації, спрямованої на захист
національних цінностей, запобігання корупції,
протидії інформаційній агресії; підтримки
тимчасово переміщених осіб та киян#учасників
АТО; популяризації української мови, історії та
культурних цінностей тощо 

1.6. Організація круглих столів з метою вивчення
та формування громадської думки для захисту,
просування і розвитку патріотичних,
державотворчих цінностей, руйнування
зовнішніх антиукраїнських пропагандистських
міфів, створення тематичного інформаційного
продукту

Департамент суспільних комунікацій,
структурні підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), КП "Вечірній
Київ", ТОВ "Журнал "Київ" 

Департамент суспільних комунікацій,
структурні підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), КП "Вечірній
Київ" 

ІІІ. Видавнича справа та популяризація читання

1 Видання та друк книжкової,
поліграфічної та іншої
продукції

1.1. Підготовка до друку, друк та допоміжні
послуги, пов'язані з друкуванням книжкової
продукції вітчизняних авторів, поліграфічної та
іншої продукції, зокрема просвітницького
компоненту на замовлення Київської міської
ради, виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації),
його структурних підрозділів 

1.2. Розробка та виготовлення інформаційних,
презентаційних матеріалів, просвітницької
продукції, видання бюлетенів інформаційного
характеру, постерів, флаєрів, календарів у
рамках інформаційно#комунікаційної кампанії
"Київ читає!" та "Київ україномовний" 

1.3. Замовлення розробки оригінал # макетів
книжкової продукції та поліграфічної продукції 

1.4. Виготовлення та розповсюдження
інформаційно#просвітницької продукції
(навчально#методичних посібників, буклетів,
листівок, постерів, сіті#лайтів, плакатів тощо) про
героїчну боротьбу українського народу за
незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України, просування національних
патріотичних цінностей, зміцнення державності,
історичної пам'яті, консолідації громадянського
суспільства 

1.5. Вживання заходів щодо укомплектування
вітчизняною книжковою продукцією публічних
бібліотек міста Києва, виданою в рамках
програми 

1.6. Безкоштовне розповсюдження друкованої
книжкової та поліграфічної продукції

2016 #2018
роки

Департамент суспільних комунікацій,
структурні підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Департамент суспільних комунікацій,
структурні підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), КП КМР "ТК
"Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва", КП
"Вечірній Київ", ТОВ "Журнал "Київ" 
Департамент суспільних комунікацій 

Департамент суспільних комунікацій,
структурні підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) 

Департамент суспільних комунікацій,
структурні підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), установи,
організації різних форм власності
Департамент суспільних комунікацій

Бюджет
міста Києва 

2033,0 800,0 600,0 633,0 Підтримка вітчизняного
книговидання та
популяризація читання

1.7. Підготовка до друку, друк та допоміжні
послуги, пов'язані з друкуванням поетичної та
прозової збірки авторів профільних творчих
спілок та громадських організацій м. Києва 

Департамент суспільних комунікацій,
структурні підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Бюджет
міста Києва

611,0 200,0 200,0 211,0

ІV. Реалізація заходів та моніторингу в галузі ЗМІ, розвиток цифрових комунікацій, співпраця з інформаційними агенціями та інститутами громадянського суспільства

1. Адміністрування контенту
Єдиного веб# порталу
територіальної громади міста
Києва та моніторинг ЗМІ,
інтернет#ресурсів та соціальних
мереж 

1.1. Адміністрування контенту Єдиного веб#
порталу територіальної громади міста Києва 

1.2. Забезпечення проведення та замовлення
моніторингу ЗМІ, інтернет#ресурсів та соціальних
мереж 

2016 #2018
роки

Департамент суспільних комунікацій 

Департамент суспільних комунікацій 

Бюджет
міста Києва

1283,7 400,0 1430,0 1508,6 Дотримання
європейських стандартів
відкритості, прозорості та
підзвітності Київської
міської влади;
врахування громадської
думки у виробленні
політики Київської
міської ради та
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації);
контент #адміністрування
Єдиного веб#порталу
територіальної громади
міста Києва 
Активізація участі
інститутів громадянського
суспільства у формуванні
та реалізації державної
регіональної політики,
громадська оцінка
діяльності органів влади,
налагодження
конструктивної співпраці
та підвищення рівня
комунікації та обміну
досвідом між
громадськими та
державними інституціями
Виявлення найбільш
ефективних
інформаційних ресурсів,
каналів комунікації для
проведення
інформаційних кампаній,
забезпечення киян
суспільно корисною
інформацією про
муніципальні заходи,
події, сервіси, послуги,
ініціативи

2. Забезпечення участі інститутів
громадянського суспільства у
процесах формування і
реалізації державної та
регіональної політики та
налагодження ефективної
взаємодії з органами
виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування,
просування іміджу столиці та
проведення соціологічних
досліджень інформаційного
простору 

2.1. Проведення брифінгів, прес#конференцій,
прес#турів, круглих столів, семінарів, навчальних
семінарів з обміну досвідом для працівників ЗМІ,
в тому числі і міжнародних, тренінгів, для
інформаційних підрозділів, журналістів
комунальних ЗМІ, участь у виставкових заходах 

2.2. Забезпечення співпраці з інформаційними
агенціями, інтернет#ресурсами та робота у
соціальних мережах 

2.3. Висвітлення офіційних заходів, соціально
важливих тем, громадських обговорень,
проведення конференцій, семінарів, круглих
столів, прес#конференцій, брифінгів, прес#турів
тощо 

2.4. Проведення щорічних тематичних конкурсів
національно#патріотичного, краєзнавчого
спрямування: для ЗМІ, журналістів,
письменників, блогерів, молодих авторів 

2.4.1. У рамках інформаційно#просвітницької
кампанії "Київ європейський" для журналістів
електронних та друкованих ЗМІ 

2.4.2. Для журналістів#розслідувачів та
громадських експертів на краще журналістське
розслідування у сферах управління із високими
корупційними ризиками 

2.4.3. Літературного конкурсу серед
письменників, молодих авторів, спрямованого
на популяризацію столиці України 

2.5. Організація тематичних фотовиставок 

2.6. Проведення соціологічних досліджень
інформаційного простору в місті Києві: # аналіз
інформаційних ресурсів, каналів комунікації; #
підготовка висновків, розробка та
запровадження рекомендацій 

Департамент суспільних комунікацій,
структурні підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Департамент суспільних комунікацій,
структурні підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) 
Департамент суспільних комунікацій,
структурні підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) 

Департамент суспільних комунікацій,
структурні підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) 

Департамент суспільних комунікацій,
структурні підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
Департамент суспільних комунікацій, ТОВ
"Журнал "Київ" 

Департамент суспільних комунікацій,
структурні підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) 
Департамент суспільних комунікацій 

Департамент суспільних комунікацій 

3. Забезпечення розвитку
цифрових комунікацій

3.1. Забезпечення підтримки, хостінгу
(розміщення та техобслуговування),
модернізації, забезпечення розробки додаткових
розділів (сторінок), проведення опитувань
офіційного Інтернет# сайту газети "Вечірній Київ"
(vechirniykiev.com.ua)

Департамент суспільних комунікацій, 
КП "Вечірній Київ"

Усього 206470,4 49364,9 76450,4 80655,2
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4. Ðîçä³ë "Äèíàì³êà îñíîâíèõ ïîêàçíèê³â äëÿ ì. Êèºâà ó ãàëóç³ "Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿" âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿:

Äèíàì³êà îñíîâíèõ ïîêàçíèê³â äëÿ ì. Êèºâà ó ãàëóç³ "Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿"

Показники 2016 2017 2018

1. Електронні ЗМІ (телебачення та радіомовлення)

1.1. Телебачення

Показники затрат

Кількість телекомпаній (од.) 1 1 1

Кількість ставок, всього (од.) 215 215 215

Кількість ставок, керівників (од.) 20 20 20

Кількість ставок, журналістів (од.) 65 65 65

Кількість ставок, інших (од.) 130 130 130

Кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих
органів влади телекомпаніями (од.)

1 2 2

Показники продукту

Обсяг валового доходу телекомпаній (тис. грн) 32054,3 52358,2 58402,9

Обсяг фінансової підтримки телекомпаній за рахунок коштів місцевих
бюджетів (тис. грн)

23754,3 43385,9 48937,1

Обсяг доходів телекомпаній (тис. грн) 8300,0 8972,3 9465,8

Обсяг телепродукту (год) 8706 8682 8682

Обсяг видатків на виконання угод щодо висвітлення інформації про
діяльність місцевих органів влади телекомпаніями (тис. грн)

500,0 600,0 633,0

Показники ефективності

Середні видатки на одиницю телепродукту (грн/год) 3681,86 6030,66 6726,89

Середні видатки на виконання 1 угоди щодо висвітлення інформації
про діяльність місцевих органів влади телекомпаніями (грн)

500000,00 300000,00 316500,00

Частка аудиторії телеканалу "Київ" в загальному обсязі телевізійної
аудиторії  м. Києва (середньодобова аудиторія) на кінець року, shr %

0,5 0,7 1,0

Показники якості

Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом, % 100 100 100

Динаміка обсягу доходів телекомпанії в порівнянні з попереднім
періодом, %

100 108 105

Динаміка частки аудиторії телеканалу "Київ" в загальному обсязі
телевізійної аудиторії м. Києва (середньодобова аудиторія), %

111 140 143

Динаміка кількості угод щодо висвітлення інформації про діяльність
місцевих органів влади телекомпаніями,  %

100 100 100

1. Електронні ЗМІ (телебачення та радіомовлення)

1.2. Радіомовлення

Показники затрат

Кількість радіостанцій (од.) 1 1 1

Кількість ставок, всього (од.) 54 54 54

Кількість ставок, керівників (од.) 10 10 10

Кількість ставок, журналістів (од.) 27 27 27

Кількість ставок, інших (од.) 17 17 17

Кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих
органів влади засобами радіо (од.)

1 1 1

Показники продукту

Обсяг валового доходу радіостанцій (тис. грн) 5666,7 5927,6 6253,6

Обсяг фінансової підтримки радіостанцій за рахунок коштів місцевих
бюджетів (тис. грн)

4766,7 4954,7 5227,2

Обсяг доходів радіостанцій (тис. грн) 900,0 972,9 1026,4

Обсяг радіомовлення (год) 8784 8760 8760

Обсяг видатків на виконання угод щодо висвітлення інформації про
діяльність місцевих органів влади засобами радіо (тис. грн)

100,0 200,0 211,0

Показники ефективності

Середні видатки на одиницю радіомовлення (грн/год) 645,12 676,67 713,88

Середні видатки на виконання 1 угоди щодо висвітлення інформації
про діяльність місцевих органів влади засобами радіо (грн)

100000,00 200000,00 211000,00

Частка аудиторії радіо "Київ" в загальному обсязі радіоаудиторії  
м. Києва (недільна аудиторія) на кінець року,  shr %

2,96 3,2 3,7

Показники якості

Динаміка обсягу радіомовлення в порівнянні з попереднім періодом,
%

100 100 100

Динаміка обсягу доходів радіостанцій в порівнянні з попереднім
періодом, %

100 108 105

Динаміка частки аудиторії радіо "Київ" в загальному обсязі
радіоаудиторії  м. Києва (недільна аудиторія), %

100 108 115

Динаміка кількості угод щодо висвітлення інформації про діяльність
місцевих органів влади засобами радіо,  %

100 100 100

2. Друковані ЗМІ (періодичні видання # газети та журнали)

Показники затрат

Кількість періодичних друкованих видань, всього (од.) 3 3 3

Кількість періодичних друкованих видань, газет (од.) 2 2 2

Кількість періодичних друкованих видань, журналів (од.) 1 1 1

Кількість ставок, всього (од.) 95 95 95

Кількість ставок, редакційний персонал (од.) 62 62 62

Кількість ставок, інші (од.) 33 33 33

Кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих
органів влади друкованими ЗМІ (од.)

1 1 1

Показники продукту

Обсяг валового доходу, всього (тис. грн) 9443,9 11934,6 12590,9

Обсяг валового доходу, газет (тис. грн) 8987,3 11442,1 12071,4

Обсяг валового доходу, журналів (тис. грн) 456,6 492,5 519,5

Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів,
всього (тис. грн)

6960,9 9250,5 9759,2

Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів,
газет (тис. грн)

6594,3 8855,3 9342,3

Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів,
журналів (тис. грн)

366,6 395,2 416,9

Обсяг доходів, всього (тис. грн) 2483,0 2684,1 2831,7

Обсяг доходів, газет (тис. грн) 2393,0 2586,8 2729,1

Обсяг доходів, журналів (тис. грн) 90,0 97,3 102,6

Обсяг видатків на виконання угод щодо висвітлення інформації про
діяльність місцевих органів влади  друкованими ЗМІ (тис. грн)

200,0 200,0 211,0

Кількість номерів, всього (од.) 217 217 217

Кількість номерів, газет (од.) 207 207 207

Кількість номерів, журналів (од.) 10 10 10

Тираж річний, всього (од.) 672400 672400 672400

Тираж річний, газет (од.) 666400 666400 666400

Тираж річний, журналів (од.) 6000 6000 6000

Тираж разовий, всього (од.) 11600 11600 11600

Тираж разовий, газет (од.) 11000 11000 11000

Тираж разовий, журналів (од.) 600 600 600

Показники ефективності

Середні видатки на одиницю тиражу, всього (грн) 14,05 17,75 18,73

Середні видатки на одиницю тиражу, газет (грн) 13,49 17,17 18,11

Середні видатки на одиницю тиражу, журналів (грн) 76,10 82,08 86,58

Середні видатки на виконання 1 угоди щодо висвітлення інформації
про діяльність місцевих органів влади  друкованими ЗМІ (грн)

200000,00 200000,00 211000,00

Кількість реалізованих примірників, всього (од.) 672400 672400 672400

Кількість реалізованих примірників, газет (од.) 666400 666400 666400

Кількість реалізованих примірників, журналів (од.) 6000 6000 6000

Кількість передплатників газети "Вечірній Київ" (од.) 3000 6000 6000

Рейтинг газети "Вечірній Київ" серед населення м. Києва (аудиторія
одного номеру), %

4,5 4,5 4,5

Показники якості

Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім роком # всього,
%

100 100 100

Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім роком # газет, % 100 100 100

Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім роком # журналів,
%

100 100 100

Динаміка кількості реалізованих примірників в порівнянні з
попереднім роком # всього, %

100 100 100

Динаміка кількості реалізованих примірників в порівнянні з
попереднім роком # газет, %

100 100 100

Динаміка кількості реалізованих примірників в порівнянні з
попереднім роком # журналів, %

100 100 100

Динаміка обсягу доходів КП КМР "Вечірній Київ" в порівнянні з
попереднім періодом, %

100 108 106

Динаміка кількості передплатників газети "Вечірній Київ", % 100 200 100

Динаміка рейтингу газети "Вечірній Київ" серед населення м. Києва
(аудиторія одного номеру), %

100 100 100

Динаміка кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність
місцевих органів влади  друкованими ЗМІ, %

100 100 100

3. Видавнича справа

Показники затрат

Кількість угод з видавництвами (од.) 3 3 3

Обсяг видатків на книговидання (тис. грн) 700,0 600,0 633,0

Обсяг видатків на поліграфічну продукцію (тис. грн) 300,0 200,0 211,0

Показники продукту

Кількість книговидань, всього (од.) 28 30 30

Кількість книговидань, поліграфічної продукції (од.) 6 2 2

Тираж книговидань, всього (од.) 28000 15000 15000

Тираж книговидань, поліграфічної продукції (од.) 300000 200000 200000

Показники ефективності

Середні видатки на одне видання, всього (грн) 25000,00 20000,00 21100,00

Середні видатки на одне видання, поліграфічної продукції (грн) 50000,00 100000,00 105500,00

Середні видатки на одиницю тиражу, всього (грн) 25,00 40,00 42,20

Середні видатки на одиницю тиражу, поліграфічної продукції (грн) 1,00 1,00 1,06

Показники якості

Динаміка кількості видань у порівнянні з попереднім періодом #
всього, %

100 100 100

Динаміка кількості видань у порівнянні з попереднім періодом #
поліграфічної продукції, %

100 100 100

Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім періодом #
всього, %

100 100 100

Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім періодом #
поліграфічної продукції, %

100 100 100

4. Реалізація заходів та моніторингу в галузі ЗМІ, розвиток цифрових комунікацій, 
співпраця з інформаційними агенціями та інститутами громадянського суспільства

Показники затрат

Обсяги видатків на проведення заходів (тис. грн) 100,0 1130,0 1192,1

Обсяги видатків на проведення моніторингу (тис. грн) 200,0 200,0 211,0

Обсяги видатків на співпрацю з інформаційними агентствами (тис.
грн)

100,0 100,0 105,5

Показники продукту

Кількість заходів (од.) 5 6 6



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
6 ñ³÷íÿ 2017 ð.

¹2(4915)

12

Про затвердження 
Міської цільової програми протидії захворюванню 

на туберкульоз на 2017%2021 роки
Рішення Київської міської ради № 537/1541 від 8 грудня 2016 року

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Основ законо%
давства 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. Çàòâåðäèòè Ì³ñüêó ö³ëüîâó ïðîãðàìó ïðî-

òèä³¿ çàõâîðþâàííþ íà òóáåðêóëüîç íà 2017-

2021 ðîêè çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Âñòàíîâèòè, ùî Äåïàðòàìåíò îõîðîíè çäî-

ðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

º â³äïîâ³äàëüíèì çà âèêîíàííÿ Ì³ñüêî¿ ö³ëüî-

âî¿ ïðîãðàìè ïðîòèä³¿ çàõâîðþâàííþ íà òóáåð-

êóëüîç íà 2017-2021 ðîêè.

3. Âñòàíîâèòè, ùî îáñÿã ô³íàíñóâàííÿ äëÿ

çä³éñíåííÿ çàõîä³â ç ðåàë³çàö³¿ Ì³ñüêî¿ ö³ëüî-

âî¿ ïðîãðàìè ïðîòèä³¿ çàõâîðþâàííþ íà òóáåð-

êóëüîç íà 2017-2021 ðîêè âèçíà÷àºòüñÿ â ìå-

æàõ áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü, âñòàíîâëåíèõ ïî-

êàçíèêàìè áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà â³äïîâ³äíèé

ð³ê.

4. Öå ð³øåííÿ Êè¿âðàäè îô³ö³éíî îïðèëþä-

íèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî

çàõèñòó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî ðîçâèòêó.

Київський міський голова В. Кличко

Äîäàòîê 

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 08.12.2016 ¹ 537/1541

Міська цільова програма протидії захворюванню 
на туберкульоз на 2017%2021 роки

1. ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÈ

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

Доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації
від 06 жовтня 2016 року № 32748

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)

Територіальне медичне об'єднання "ФТИЗІАТРІЯ" у місті Києві, Київська
міська клінічна лікарня № 5, Управління ДПтСУ в м. Києві та Київській
області, Управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних
адміністрацій, 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

9. Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми, тис. грн

Всього у тому числі за роками

48 038,9 2017 2018 2019 2020 2021

11 500,1 12 597,3 7 232,1 7 961,0 8 748,4

у тому числі:

9.1 коштів державного
бюджету 

# # # # # #

9.2 коштів бюджету м. Києва 48 038,9 11 500,1 12 597,3 7 232,1 7 961,0 8 748,4

9.3 коштів інших джерел # # # # # #

2. ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÏÐÎÁËÅÌÈ, ÍÀ ÐÎÇÂ’ßÇÀÍÍß ßÊÎ¯

ÑÏÐßÌÎÂÀÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Ïèòàííÿ ïðîòèä³¿ òóáåðêóëüîçó â Óêðà¿í³ º îäíèì ç ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè

ó ñôåð³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó. Áîðîòüáà çà òóáåðêóëüîçîì º ïðåäìåòîì ì³æ-

íàðîäíèõ çîáîâ’ÿçàíü Óêðà¿íè â ÷àñòèí³ âèêîíàííÿ ïîëîæåíü Óãîäè ïðî àñîö³àö³þ ì³æ Óêðà¿íîþ

òà ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì.

Óêðà¿íà º àêòèâíèì ÷ëåíîì Âñåñâ³òíüî¿ îðãàí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ÿêà â 2015 ðîö³ ñõâàëè-

ëà íîâó ãëîáàëüíó ñòðàòåã³þ ÂÎÎÇ «Ïîêëàñòè ê³íåöü òóáåðêóëüîçó» òà Ïëàí ä³é ùîäî áîðîòüáè ç

òóáåðêóëüîçîì äëÿ ªâðîïåéñüêîãî ðåã³îíó ÂÎÎÇ íà 2016-2020 ðîêè.

Çà ï³äñóìêàìè 2015 ðîêó çàõâîðþâàí³ñòü íà òóáåðêóëüîç ó ì³ñò³ Êèºâ³ çðîñëà íà 6,7 % (ç 1224

äî 1314 â àáñîëþòíèõ ÷èñëàõ) òà ñêëàëà 46,2 íà 100 òèñÿ÷ íàñåëåííÿ, ùî íà 7,6 % íèæ÷å ïîðîãó

åï³äåì³¿ òà íà 17,3 % íèæ÷å çà ïîêàçíèê ïî Óêðà¿í³, ÿêèé ñêëàäàº 55,9.

Ñìåðòí³ñòü â³ä òóáåðêóëüîçó â ì³ñò³ Êèºâ³ çíèçèëàñÿ íà 24 % (ç 208 äî 166 â àáñîëþòíèõ ÷èñ-

ëàõ) òà ñêëàëà 5,7 íà 100 òèñÿ÷ íàñåëåííÿ, ùî íà 54 % íèæ÷å çà ïîêàçíèê ïî Óêðà¿í³.

Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî â ì³ñò³ Êèºâ³ íèæ÷èé çà ñåðåäíüîóêðà¿íñüêèé ð³âåíü ïîêàçíèê³â çàõâîðþ-

âàíîñò³ òà ñìåðòíîñò³ â³ä òóáåðêóëüîçó, åï³äåì³÷íà ñèòóàö³ÿ çàëèøàºòüñÿ íàïðóæåíîþ, ùî ï³ä-

òâåðäæóþòü çðîñòàþ÷³ ïîêàçíèêè çàõâîðþâàíîñò³ íà êî-³íôåêö³þ ÒÁ/Â²Ë òà ïîøèðåíîñò³ ìóëü-

òèðåçèñòåíòíèõ ôîðì.

Çà 2015 ð³ê çàõâîðþâàí³ñòü íà êî-³íôåêö³þ ÒÁ/Â²Ë çðîñëà íà 32,6 % (ç 269 äî 360 îñ³á) òà ñêëà-

ëà 12,6 íà 100 òèñÿ÷ íàñåëåííÿ, ùî íà 22,3 % âèùå çà ïîêàçíèê ïî Óêðà¿í³. Ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â

ïèòîìà âàãà õâîðèõ ç êî-³íôåêö³ºþ ñåðåä âïåðøå ä³àãíîñòîâàíèõ íà òóáåðêóëüîç çðîñëà ç 23,6%

äî 27,4%. Â³äì³÷àºòüñÿ íèçüêèé ð³âåíü îõîïëåííÿ ïàö³ºíò³â ç êî-³íôåêö³ºþ àíòèðåòðîâ³ðóñíîþ

òåðàï³ºþ òà ïðîô³ëàêòè÷íèì ë³êóâàííÿì êî-òðèìîêñàçîëîì — 68 % òà 81 % â³äïîâ³äíî.

Çàâäÿêè íàÿâíîñò³ ñó÷àñíîãî îáëàäíàííÿ ïîêðàùèëàñÿ ñâîº÷àñíà ä³àãíîñòèêà âèïàäê³â ìóëü-

òèðåçèñòåíòíîãî òóáåðêóëüîçó, ÷àñòêà ÿêîãî ñåðåä âïåðøå çàõâîð³âøèõ îñ³á ñêëàäàº 20,5 %, à ñå-

ðåä ðàí³øå çàõâîð³ëèõ — á³ëüøå 40 %. Òàê, ñòàíîì íà 01.01.2016 ðîêó íà îáë³êó ïåðåáóâàëî 1814

õâîðèõ íà àêòèâíèé òóáåðêóëüîç, ç íèõ ìóëüòèðåçèñòåíòíèì òóáåðêóëüîçîì — 653 õâîðèõ (íà

01.01.2015 — 642, íà 01.01.2014 — 538).

Åôåêòèâí³ñòü ë³êóâàííÿ ñåðåä íîâèõ âèïàäê³â ÷óòëèâîãî òóáåðêóëüîçó ñêëàëà 71,2 %, ñåðåä íî-

âèõ âèïàäê³â ìóëüòèðåçèñòåíòíîãî òóáåðêóëüîçó — 43,6 %, ùî íèæ÷å çà ðåêîìåíäîâàí³ ÂÎÎÇ

ïîêàçíèêè — 85 % òà 75 % â³äïîâ³äíî.

Àíàë³ç ñîö³àëüíî¿ ñòðóêòóðè âïåðøå âèÿâëåíèõ õâîðèõ íà òóáåðêóëüîç çà 2015 ð³ê ïîêàçàâ, ùî

ñîö³àëüíî íåçàõèùåí³ âåðñòâè íàñåëåííÿ ñòàíîâëÿòü áëèçüêî 70%. Ç 39,5% äî 46,1 % çð³ñ ïî-

êàçíèê íåïðàöþþ÷èõ îñ³á ïðàöåçäàòíîãî â³êó. Íå çàðåºñòðîâàíèõ ïî ì³ñòó Êèºâó — 20 % îñ³á, ç

íèõ 6 % áåç ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà 14 % çàðåºñòðîâàíèõ â ³íøèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè.

Ïèòîìà âàãà ïàö³ºíò³â ç êî-³íôåêö³ºþ ÒÁ/Â²Ë ñêëàëà 25 % â³ä óñ³õ õâîðèõ íà òóáåðêóëüîç. Ñïî-

æèâà÷³ ³í’ºêö³éíèõ íàðêîòèê³â ñêëàäàþòü 5 % â³ä óñ³õ çàðåºñòðîâàíèõ õâîðèõ íà òóáåðêóëüîç, à

ñåðåä ïàö³ºíò³â ç êî-³íôåêö³ºþ ÒÁ/Â²Ë ¿õ ÷àñòêà çðîñòàº äî 20 %. Âðàõîâóþ÷è âèñîêèé â³äñîòîê

âèÿâëåííÿ çàõâîðþâàííÿ íà òóáåðêóëüîç ñåðåä îñ³á ç ãðóï ðèçèêó (áåç ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ïðîæè-

âàííÿ, áåç ðåºñòðàö³¿ â ì³ñò³ Êèºâ³, âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåí³ îñîáè ç Äîíåöüêî¿ òà Ëóãàíñüêî¿ îá-

ëàñòåé, Â²Ë-³íô³êîâàí³, ñïîæèâà÷³ ³í’ºêö³éíèõ íàðêîòèê³â, îñîáè, ÿê³ çëîâæèâàþòü àëêîãîëåì òà

³íø³) òà íåäîòðèìàííÿ òåðì³í³â ïðîô³ëàêòè÷íèõ îãëÿä³â ñåðåä äàíîãî êîíòèíãåíòó â 72 % âèïàä-

ê³â, à òàêîæ â³äñóòí³ñòü ìîòèâàö³¿ äëÿ îáñòåæåííÿ, ïîòðåáóþòü âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ñâîº÷àñíîãî âè-

ÿâëåííÿ òà ä³àãíîñòèêè òóáåðêóëüîçó ñåðåä îñ³á ç ãðóï ðèçèêó, â òîìó ÷èñë³ êë³ºíò³â íåóðÿäîâèõ

îðãàí³çàö³é.

Â óìîâàõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ êðèçè, ÿêà ïîãëèáëþºòüñÿ ÷åðåç â³éñüêîâèé êîíôë³êò íà Ñõî-

ä³ êðà¿íè, ïðîãíîçóºòüñÿ ïîã³ðøåííÿ åï³äåì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ ùîäî òóáåðêóëüîçó, êî-³íôåêö³¿ ÒÁ/Â²Ë,

ùî ïîòðåáóâàòèìå ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâèõ îðãàí³çàö³éíèõ çàõîä³â òà ô³íàíñîâèõ âèòðàò.

Óñêëàäíþºòüñÿ ñèòóàö³ÿ ùîäî òóáåðêóëüîçó ³ç ïîñèëåííÿì âíóòð³øí³õ ì³ãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â íà-

ñåëåííÿ ç Äîíåöüêî¿ òà Ëóãàíñüêî¿ îáëàñòåé, â ÿêèõ äî êîíôë³êòó áóëî çîñåðåäæåíî áëèçüêî 15%

â³ä óñ³õ õâîðèõ íà òóáåðêóëüîç ïî êðà¿í³.

Ó 2015 ðîö³ ïåðåáóâàëî íà ë³êóâàíí³ 60 âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á, â òîìó ÷èñë³ ó 30 îñ³á òó-

áåðêóëüîç âèÿâëåíèé âïåðøå â ì. Êèºâ³, ó ³íøèõ òóáåðêóëüîç ëåãåíü âñòàíîâëåíî òà ðîçïî÷àòî

ë³êóâàííÿ çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿, à äîë³êîâóþòüñÿ âæå â ì³ñò³ Êèºâ³.

Íàÿâíà ñèñòåìà íàäàííÿ ïðîòèòóáåðêóëüîçíî¿ äîïîìîãè ç íàäì³ðíîþ ê³ëüê³ñòþ ïðîòèòóáåð-

êóëüîçíèõ ë³æîê, îð³ºíòîâàíà íà êîíöåíòðàö³þ õâîðèõ â óìîâàõ ñòàö³îíàðó, íå â³äïîâ³äàº ñó÷àñ-

íèì ì³æíàðîäíèì ïðàêòèêàì, º åêîíîì³÷íî îáòÿæëèâîþ òà íå äîçâîëÿº çàáåçïå÷èòè îõîïëåííÿ

íàñåëåííÿ, ïåðåäóñ³ì ç óðàçëèâèõ ãðóï, äîñòóïíèìè òà ÿê³ñíèìè ïîñëóãàìè ç ïðîô³ëàêòèêè, âè-

ÿâëåííÿ, ä³àãíîñòèêè òà ë³êóâàííÿ òóáåðêóëüîçó.

Ñòðàòåã³ºþ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó âèçíà÷åí³ ïð³îðèòåòí³ ñåêòîðè ì³ñüêîãî ðîçâèò-

êó, äî ÿêèõ â³äíåñåíî ³ ñåêòîð îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Îäíèì ³ç çàâäàíü ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà

º ðîçâèòîê ïðîô³ëàêòèêè ïîøèðåííÿ çàõâîðþâàíü, â òîìó ÷èñë³ ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü.

Âèêîíàííÿ çàõîä³â ïðîòèä³¿ çàõâîðþâàííþ íà òóáåðêóëüîç íàé³ñòîòí³øå âïëèíå íà ïîë³ïøåí-

íÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ êèÿí òà åêîíîì³êó ì³ñòà ó äîâãîñòðîêîâ³é ïåðñïåêòèâ³.

3. ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÌÅÒÈ ÏÐÎÃÐÀÌÈ

Ìåòîþ Ïðîãðàìè º ïîë³ïøåííÿ åï³äåì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ ùîäî çàõâîðþâàíîñò³ íà òóáåðêóëüîç çà

ðàõóíîê çíèæåííÿ ð³âí³â àçàõâîðþâàíîñò³ òà ñìåðòíîñò³, ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ë³êóâàííÿ õâî-

ðèõ íà ÷óòëèâèé òóáåðêóëüîç, õ³ì³îðåçèñòåíòíèé òóáåðêóëüîç, êî-³íôåêö³þ ÒÁ/Â²Ë øëÿõîì ðåàë³-

çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè, ùî ´ðóíòóºòüñÿ íà ìóëüòèäèñöèïë³íàðíèõ ïàö³ºíò-îð³ºíòîâàíèõ, åêî-

íîì³÷íî åôåêòèâíèõ ïðèíöèïàõ çàáåçïå÷åííÿ çàãàëüíîãî òà ð³âíîãî äîñòóïó íàñåëåííÿ äî ÿê³ñ-

íèõ ïîñëóã ç ïðîô³ëàêòèêè, ä³àãíîñòèêè é ë³êóâàííÿ òóáåðêóëüîçó òà ñïðÿìîâàíî¿ íà åôåêòèâíå

âèêîðèñòàííÿ íàÿâíèõ ðåñóðñ³â.

4. ÎÁ¥ÐÓÍÒÓÂÀÍÍß ØËßÕ²Â ² ÇÀÑÎÁ²Â ÐÎÇÂ’ßÇÀÍÍß ÏÐÎÁËÅÌÈ, ÎÁÑßÃ²Â ÒÀ

ÄÆÅÐÅË Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß, ÑÒÐÎÊ²Â ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÏÐÎÃÐÀÌÈ

Ïðîâ³äíèìè øëÿõàìè ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â Ïðîãðàìè º îðãàí³çàö³éí³ çàõîäè ç ìîäåðí³çàö³¿ ñèñ-

òåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ñòîëèö³ â ðàìêàõ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, çàáåçïå÷åííÿ êîìóíàëüíèõ ïðî-

òèòóáåðêóëüîçíèõ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ îáëàäíàííÿì, ë³êàðñüêèìè çàñîáàìè òà ìåäè÷íè-

ìè âèðîáàìè òîùî.

Îáñÿãè òà äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ Ïðîãðàìè:

Çàãàëüíà ïîòðåáà â êîøòàõ äëÿ âèêîíàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ, ñòàíîâèòü 48 038,9

òèñ. ãðí., ó òîìó ÷èñë³:

11 500,1 òèñ. ãðí. íà 2017 ð³ê,

12 597,3 òèñ. ãðí. íà 2018 ð³ê,

7 232,1 òèñ. ãðí. íà 2019 ð³ê,

7 961,0 òèñ. ãðí. íà 2020 ð³ê,

8 748,4 òèñ. ãðí. íà 2021 ð³ê.

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

áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà â³äïîâ³äíèé ð³ê ó ìåæàõ âèäàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ãîëîâíîìó ðîçïîðÿäíè-

êó êîøò³â.

Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ Ïðîãðàìè äîäàºòüñÿ (äîäàòîê 1).

Кількість ЗМІ, що підлягають моніторингу (од.) 125 125 125

Кількість прес#конференцій, брифінгів, круглих столів (од.) 25 25 25

Показники ефективності

Середні видатки на проведення одного заходу (грн) 20000,00 188333,33 198683,33

Середні видатки на щоденний моніторинг ЗМІ (грн) 833,33 833,33 875,00

Середні видатки на проведення однієї прес#конференції, брифінгу,
круглого столу (грн)

4000,00 4000,00 4220,00

Показники якості

Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім періодом, % 100 120 100

Динаміка кількості ЗМІ, що підлягають моніторингу, у порівнянні з
попереднім періодом, %

100 100 100

Динаміка кількості прес#конференцій, брифінгів, круглих столів у
порівнянні з попереднім періодом, %

100 100 100

Київський міський голова 
В. Кличко
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Ñòðîêè âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè — 2017-2021 ðîêè.

5. ÍÀÏÐßÌÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ², ÏÅÐÅË²Ê ÇÀÂÄÀÍÜ ² ÇÀÕÎÄ²Â ÏÐÎÃÐÀÌÈ

ÒÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍ² ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ

Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ òà çàõîäè Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ïðîòèä³¿ çàõâîðþâàííþ íà òóáåðêó-

ëüîç íà 2017-2021 ðîêè äîäàþòüñÿ (äîäàòîê 2).

Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè Ïðîãðàìè º:

çàáåçïå÷åííÿ ñèñòåìàòè÷íîãî ñêðèí³íãó ãðóï âèñîêîãî ðèçèêó ùîäî çàõâîðþâàííÿ íà òóáåð-

êóëüîç;

çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ ðàííüî¿ ä³àãíîñòèêè óñ³õ ôîðì òóáåðêóëüîçó òà âñåîõîïëþþ÷èé äî-

ñòóï äî òåñòóâàííÿ íà ÷óòëèâ³ñòü äî ë³ê³â, â òîìó ÷èñë³ øëÿõîì âèêîðèñòàííÿ øâèäêèõ òåñò³â;

çì³öíåííÿ ìîäåë³ êîìïëåêñíîãî íàäàííÿ ³íòåãðîâàíèõ ïîñëóã õâîðèì íà òóáåðêóëüîç, âêëþ÷à-

þ÷è ïåðâèííó ìåäèêî-ñàí³òàðíó äîïîìîãó, à òàêîæ ïðîô³ëàêòèêó òà ë³êóâàííÿ òóáåðêóëüîçó øëÿ-

õîì ³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ³ç çàñòîñóâàííÿì ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òà êîìóí³êàö³éíèõ òåõíî-

ëîã³é;

çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïó äî ÿê³ñíîãî ë³êóâàííÿ òà âñüîãî êîìïëåêñó ïîñëóã äëÿ âñ³õ õâîðèõ íà òó-

áåðêóëüîç, âêëþ÷àþ÷è éîãî õ³ì³îðåçèñòåíòí³ ôîðìè, à òàêîæ íàäàííÿ ï³äòðèìêè ïàö³ºíòàì ç ìå-

òîþ ôîðìóâàííÿ ïðèõèëüíîñò³ äî ë³êóâàííÿ;

çàáåçïå÷åííÿ íàäàííÿ êîìïëåêñíèõ ïîñëóã õâîðèì íà êî-³íôåêö³þ òà ïîºäíàí³ ïàòîëîã³¿, ùî

íàé÷àñò³øå çóñòð³÷àþòüñÿ òà àñîö³þþòüñÿ ç òóáåðêóëüîçîì (öóêðîâèé ä³àáåò, âæèâàííÿ òà çëî-

âæèâàííÿ ïñèõîòðîïíèìè ðå÷îâèíàìè, ïîðóøåííÿ ³ìóííî¿ ñèñòåìè òà ³íøå);

çàïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ çàõîä³â ç ³íôåêö³éíîãî êîíòðîëþ çà òóáåðêóëüîçîì, ñïðÿìîâàíèõ íà

çàïîá³ãàííÿ ïîøèðåííþ çàõâîðþâàííÿ íà òóáåðêóëüîç ó çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ì³ñöÿõ äîâ-

ãîñòðîêîâîãî ïåðåáóâàííÿ îñ³á ³ ïðîæèâàííÿ õâîðèõ íà òóáåðêóëüîç òà çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî-

òåõí³÷íî¿ áàçè ïðîòèòóáåðêóëüîçíèõ çàêëàä³â ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ¿õ îïòèì³çàö³¿;

çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåðâíîãî íàâ÷àííÿ ïðàö³âíèê³â ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âñ³õ ð³âí³â ùî-

äî íàäàííÿ ìóëüòèäèñöèïë³íàðíèõ ïàö³ºíò-îð³ºíòîâàíèõ ìåäè÷íèõ ïîñëóã ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ,

ä³àãíîñòèêè òà ë³êóâàííÿ âèïàäê³â ìóëüòèðåçèñòåíòíîãî òóáåðêóëüîçó òà òóáåðêóëüîçó ³ç ðîçøè-

ðåíîþ ðåçèñòåíòí³ñòþ, ìîí³òîðèíãó òà îö³íêè, ³íôåêö³éíîãî êîíòðîëþ òîùî.

Âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè äàñòü ìîæëèâ³ñòü:

1. Óäîñêîíàëèòè îðãàí³çàö³éíó ñòðóêòóðó ñèñòåìè íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè õâî-

ðèì íà òóáåðêóëüîç:

âïðîâàäèòè ìîäåë³ ë³êóâàííÿ ç àêöåíòîì íà àìáóëàòîðíîìó ë³êóâàíí³;

çì³öíèòè ìîäåë³ êîìïëåêñíîãî íàäàííÿ ³íòåãðîâàíèõ ïîñëóã õâîðèì íà òóáåðêóëüîç, âêëþ÷à-

þ÷è ïåðâèííó ìåäèêî-ñàí³òàðíó äîïîìîãó, à òàêîæ ïðîô³ëàêòèêó òà ë³êóâàííÿ òóáåðêóëüîçó øëÿ-

õîì ³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ³ç çàñòîñóâàííÿì ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òà êîìóí³êàö³éíèõ òåõíî-

ëîã³é;

çä³éñíèòè îïòèì³çàö³þ ë³æêîâîãî ôîíäó ïðîòèòóáåðêóëüîçíèõ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà

ïðèâåñòè ¿õ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî âèìîã ³íôåêö³éíîãî êîíòðîëþ.

2. Ï³äâèùèòè ÿê³ñòü íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè:

çì³öíèòè ëàáîðàòîðíó ìåðåæó ç ì³êðîá³îëîã³÷íî¿ ä³àãíîñòèêè òóáåðêóëüîçó äëÿ ÿê³ñíî¿ ä³àãíî-

ñòèêè âñ³õ ôîðì òóáåðêóëüîçó;

çàáåçïå÷èòè 100% äîñòóï äî áåçïåðåðâíî¿ ä³àãíîñòèêè òóáåðêóëüîçó øëÿõîì çàêóï³âë³ âèòðà-

òíèõ ìàòåð³àë³â;

çàáåçïå÷èòè òåñòóâàííÿì íà ìåäèêàìåíòîçíó ÷óòëèâ³ñòü äî ïðîòèòóáåðêóëüîçíèõ ïðåïàðàò³â

100% õâîðèõ íà ëåãåíåâèé òóáåðêóëüîç;

çàáåçïå÷èòè 100% äîñòóï äî êîíñóëüòóâàííÿ òà òåñòóâàííÿ íà Â²Ë, õâîðèõ íà òóáåðêóëüîç;

Äîäàòîê 1

äî Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè 

Ïðîòèä³¿ çàõâîðþâàííþ íà Òóáåðêóëüîç 

íà 2017-2021 ðîêè

Ресурсне забезпечення Міської цільової програми
протидії захворюванню на туберкульоз 

на 2017%2021 роки

Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання

програми

Роки виконання програми Усього витрат на виконання
програми (тис. грн.) 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік

Обсяг ресурсів, усьогоу тому
числі:

11 500,1 12 597,3 7 232,1 7 961,0 8 748,4 48 038,9

Державний бюджет

Бюджет м. Києва 11 500,1 12 597,3 7 232,1 7 961,0 8 748,4 48 038,9

Кошти інших джерел 

Äîäàòîê 2

äî Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè

ïðîòèä³¿ çàõâîðþâàííþ 

íà òóáåðêóëüîç íà 2017-2021 ðîêè

Напрями діяльності, 
завдання та заходи Міської цільової програми протидії захворюванню 

на туберкульоз на 2017%2021 роки

№ з/п Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Заходи програми Строк
вико#
нання
заходу 

Виконавці Джерела
фінансу#
вання 

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

Очікуваний результат

Всього 2017 2018 2019 2020 2021 Показники 2017 2018 2019 2020 2021

Міська цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2017#2021 роки Всього: 48 038,9 11500,1 12 597,3 7 232,1 7 961,0 8 748,4

Бюджет
міста
Києва

48 038,9 11500,1 12 597,3 7 232,1 7 961,0 8 748,4

І. І. Комплексні та орієнтовані на пацієнта скринінг, діагностика, лікування та профілактика туберкульозу

Cистематичний
скринінг груп
високого ризику
щодо захворювання
на туберкульоз

11 500,0 5 500,0 6 000,0

1.1. Диференційоване
формування груп підвище#
ного ризику захворювання
на туберкульоз для
активного виявлення
туберкульозу в залежності
від регіональних особли#
востей (соціальних,
епідеміологічних, туберку#
льоз/ВІЛ) та забезпечення їх
повного охоплення діагно#
стикою туберкульозу із залу#
ченням організацій грома#
дянського суспільства

2017#2021 Департамент
охорони здоров'я,
управління охорони
здоров'я районних в
місті Києві держав#
них адміністрацій,
неурядові організа#
ції (за згодою) 

Без фінан#
сування

зростання
відсотка
виявлення
хворих на
туберкульоз
серед осіб з
груп ризику,
охоплених
скринінгом
(%)

1 2 3 4 5

1.2. Здійснення система#
тичного скринінгу, що
включає активне виявлення
випадків туберкульозу серед
груп високого ризику
захворювання на туберку#
льоз, в тому числі із
залученням неурядового
сектора (закупівля пересу#
вних флюорографів та
комп'ютерного томографа)

2017#2021 Департамент
охорони здоров'я,
ТМО "ФТИЗІАТРІЯ" ,
управління охорони
здоров'я районних в
місті Києві
державних
адміністрацій,
неурядові органі#
зації (за згодою) 

Бюджет
міста
Києва

11 500,0 5 500,0 6 000,0 показник
витрат 
(тис. грн)

5500,0 6000,0

çàáåçïå÷èòè 100% äîñòóï õâîðèõ íà ÒÁ/Â²Ë äî ðàííüîãî òà êîíòðîëüîâàíîãî ë³êóâàííÿ àíòèðåò-

ðîâ³ðóñíèìè ïðåïàðàòàìè òà ïðîô³ëàêòè÷íîãî ë³êóâàííÿ;

çàáåçïå÷èòè ñêðèí³íã íà òóáåðêóëüîç ³ ïðîâåäåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íîãî ë³êóâàííÿ, çà íàÿâíîñò³

ïîêàç³â, ëþäÿì, ÿê³ æèâóòü ç Â²Ë.

3. Ñòâîðèòè ö³ë³ñíó ñèñòåìó ³íôåêö³éíîãî êîíòðîëþ çà òóáåðêóëüîçîì, åï³äíàãëÿäó

òà óïðàâë³ííÿ äàíèìè:

çàïðîâàäèòè ñó÷àñí³ çàõîäè ç ³íôåêö³éíîãî êîíòðîëþ çà òóáåðêóëüîçîì, ñïðÿìîâàí³ íà çàïî-

á³ãàííÿ ïîøèðåííþ çàõâîðþâàííÿ íà òóáåðêóëüîç ó çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà çì³öíåííÿ ìà-

òåð³àëüíî¿ áàçè ïðîòèòóáåðêóëüîçíèõ çàêëàä³â.

çàáåçïå÷èòè íàëåæíå ôóíêö³îíóâàííÿ åëåêòðîííî¿ áàçè äàíèõ òóáåðêóëüîçó (Ðåºñòð), âèêî-

ðèñòàííÿ äàíèõ Ðåºñòðó ïðè ôîðìóâàíí³ îïåðàòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî òóáåðêóëüîçó òà åï³äåì³-

îëîã³÷íèõ ïîêàçíèê³â.

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
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показник продукту
кількість осіб з груп
ризику, які
підлягають
скринінгу на
туберкульоз

200000 250000

показник
ефективності
середній розмір
витрат на 1 особу 
(тис. грн)

0,027 0,024

показник якості
динаміка зміни
частки осіб з груп
ризику, охоплених
скринінгом на
туберкульоз (%)

85 95

2. Рання діагностика
усіх форм
туберкульозу та
всеохоплюючий
доступ до
тестування на
чутливість до ліків, в
тому числі шляхом
використання
швидких тестів

7 701,7 1 261,5 1 387,7 1 526,5 1 679,1 1 846,9

2.1. Здійснення оптимізації
мережі лабораторій з
мікробіологічної діагнос#
тики туберкульозу 

2017#2021 Департамент
охорони здоров'я,
ТМО "ФТИЗІАТРІЯ",
управління
охорони здоров'я
районних в місті
Києві державних
адміністрацій

Без фінан#
сування

Приведення
кількості
лабораторій з
мікробіологічної
діагностики
туберкульозу 1
рівня до фактичної
потреби
(одиниць)

10 10 10 10 10

2.2. Зміцнення лабора#
торної мережі з мікро#
біологічної діагностики
туберкульозу для якісної
діагностики всіх форм
туберкульозу

2017#2021 Департамент
охорони здоров'я,
ТМО "ФТИЗІ#
АТРІЯ", управління
охорони здоров'я
районних в місті
Києві державних
адміністрацій

Без фінан#
сування

відсоток
лабораторій 1, 2 та
3 рівнів, які успішно
пройшли зовнішній
контроль якості
лабораторних
досліджень     (%)

100 100 100 100 100

2.3. Забезпечення 100%
доступу хворих до
безперервної діагностики
туберкульозу шляхом
закупівлі обладнання та
витратних матеріалів для
бактеріологічних методів
діагностики туберкульозу

2017#2021 Департамент
охорони здоров'я,
ТМО "ФТИЗІАТРІЯ",
управління
охорони здоров'я
районних в місті
Києві державних
адміністрацій 

Бюджет
міста
Києва 

5 072,3 830,8 913,9 1 005,4 1 105,8 1 216,4 показник витрат 
(тис. грн)

830,8 913,9 1005,4 1105,797 1216,376

показник продукту
кількість випадків
туберкульозу 
1#3 категорій,
охоплених
бактеріологічним
обстеженням

1793 1806 1819 1832 1845

показник
ефективності
середній розмір
витрат на 1 випадок
(тис. грн)

0,46 0,5 0,55 0,6 0,65

показник якості
відсоток охоплення
випадків
туберкульозу 1#3
категорій бактеріо#
логічним
обстеженням     (%)

100 100 100 100 100 

2.4. Забезпечення доступу
хворих до швидкої діагно#
стики туберкульозу з
використанням молеку#
лярногенетичних методів 

2017#2021 Департамент
охорони здоров'я,
ТМО "ФТИЗІАТРІЯ"

Без фінан#
сування

зростання відсотка
охоплення випадків
туберкульозу 
1#3 категорій
бактеріологічним
обстеженням    (%)

80 85 90 95 95

2.5. Організація транспор#
тування мокротиння з
пунктів збору до лабора#
торій 1 рівня для забезпе#
чення раннього виявлення
туберкульозу

2017#2021 Департамент
охорони здоров'я,
управління
охорони здоров'я
районних в місті
Києві державних
адміністрацій

Без фінан#
сування

Забезпечення
своєчасності
доставки
мокротиння з
пунктів збору до
лабораторій 1 рівня
(%)

100 100 100 100 100

2.6. Забезпечення техніч#
ного обслуговування
обладнання лабораторій з
мікробіологічної діагно#
стики туберкульозу 

2017#2021 Департамент
охорони здоров'я,
ТМО "ФТИЗІАТРІЯ",
управління
охорони здоров'я
районних в місті
Києві державних
адміністрацій

Бюджет
міста
Києва

2 629,4 430,7 473,8 521,1 573,3 630,5 показник витрат 
(тис. грн)

430,7 473,77 521,147 573,261 630,5

показник продукту
кількість
лабораторій з
мікробіологічної
діагностики
туберкульозу 2 та 3
рівнів 

3 3 3 3 3

показник
ефективності
середній розмір
витрат на 1 лабора#
торію (тис. грн)

143,56 157,9 173,7 191,1 210,16

показник якості
відсоток охоплення
технічним
обслуговуванням
лабораторій з
мікробіологічної
діагностики
туберкульозу 2 та 3
рівнів  (%)

100 100 100 100 100

3. Всеохоплюючий
доступ до якісного
лікування та всього
комплексу послуг
для всіх хворих на
туберкульоз,
включаючи його
хіміорезистентні
форми, а також
надання підтримки
пацієнтам з метою
формування
прихильності до
лікування

20 981,6 3 436,8 3 780,4 4 158,5 4 574,2 5 031,7

Çàê³í÷åííÿ â íàñòóïíîìó íîìåð³.
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà,ÿê³ ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ - ÎÁÎËÎÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß,

Îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

(ì. Êè¿â, âóë. Éîðäàíñüêà. 11-À):
- ïðèì³ùåííÿ Ç ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 214 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï.

Îáîëîíñüêèé,9-À,ïëîùåþ 109,2 êâ.ì, âàðò³ñòþ 2 181800,0 ãðí. (áåç ÏÄÂ),äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,
ùî çä³éñíþº îñâ³òí³ ïîñëóãè (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà - 15%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ
ñòàíîì íà 31.10.2016 - 56,82 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çã³äíî ç çàïðîïîíîâàíèì ãðàô³êîì îðåíäè
6988.86 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè - 2 ðîêè 364 äí³;

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó - 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà,16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04205,ì.Êè¿â, âóë.Ìàðøàëà Òèìîøåíêà,16,Îáîëîíñüêà

ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ê³ì. 102, 104,
òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 418-41-98.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî, ùî
â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

-Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5,0 êâ.ì.,ùî ðîçòàøîâàíå íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿
áóä³âë³ íà âóë. Âåðáèöüêîãî , 5, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â,
êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 8% â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà
îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.10.2016 ñòàíîâèòü 115 600,000 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü
ñòàíîâèòü 770,67 ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷-ÊÍÏ «ÖÏÌÑÄ ¹2» Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà ( âóë.Âåðáèöüêîãî,5).Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ
çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó-10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ:âóë .Î. Êîøèöÿ, 11, êàá. 114 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà
îòðèìàòè çà òåë. 564-98-42, 564-92-01.

Îãîëîøåííÿ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,

ãàçåòà «Õðåùàòèê» ¹ 143 (4913) â³ä 31 ãðóäíÿ 2016ð., ââàæàòè íåä³éñíèì.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó
íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ðèçüêà, 1, íà òðåòüîìó ïîâåðñ³. Çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 9,0 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ
(çàá³ð á³îëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó) (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³
âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ,â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü
â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè). Ñòðîê îðåíäè ñêëàäàº 2 ðîêè òà 364 äí³. Âàðò³ñòü
îá’ºêòà îðåíäè 173400,00 ãðí. Îðåíäíà ñòàâêà 10%. Îðåíäíà ïëàòà 1445,00 ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ - Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-
ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 3» Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó - ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ
ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî,24, êàá. 512 àáî êàá. 208.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì: 235-00-77.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ öîêîëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 54,8 êâ.ì,

ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Êðóãëîóí³âåðñèòåòñüêà, á. 6 ë³ò. «À».
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.08.2016- 1859600,0 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó

Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (ïðîâóëîê Ìàð'ÿíåíêà, 7, 280-44-53).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè:   äëÿ íàäàííÿ ïîáóòîâèõ ïîñëóã íàñåëåííþ

íà 2 ðîêè 364 äí³.
Îðåíäíà ñòàâêà - 5%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü- 7748,33 ãðí áåç ÏÄÂ. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè

ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, 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 (êîëèøíÿ Ñóâîðîâà), 15, êàá. 210. Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ íàï³âï³äâàëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ

15,40 êâ.ì,ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Ëþòåðàíñüêà,á.Ç ë³ò.«À».Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.08.2016-
385900,0 ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (ïðîâóëîê Ìàð'ÿíåíêà, 7,280-44-53). Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ
òà ñòðîê îðåíäè:  äëÿ íàäàííÿ ïîáóòîâèõ ïîñëóã íàñåëåííþ íà 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà - 5%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü- 1607,92 ãðí áåç ÏÄÂ. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè
ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, 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 (êîëèøíÿ Ñóâîðîâà), 15, êàá. 210. Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì 280-15-39.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ - ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

¹ Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Xàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ Ñòàðòîâèé ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí. (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè,ãðí.

(áåç ÏÄÂ)

Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) äëÿ ñïëàòè
àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÃÌÎ «Ïñèõ³àòð³ÿ» ó ì. Êèºâ³ (òåë. 468-41-77)

1 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 106,00 êâ. ì çà
àäðåñîþ: âóë. Êèðèë³âñüêà, 103-À ê. 26 (² ïîâåðõ)

Îô³ñ 13 400,00 26 800,00 . ð/ð 37112005001207
ÃÓÄÊÑÓ ì. Êèåâà 
ÌÔÎ: 820019 
ªÄÐÏÎÓ: 01994072

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ» (òåë. 234-23-24)

2 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 105.90 êâ. ì çà
àäðåñîþ: áóëüâ. Ã.Øåâ÷åíêà, 4 ë³ò. Á (1-2 ïîâåðõè, ï³äâàë)

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ àáî ³íøå
çàïðîïîíîâàíå çàÿâíèêîì

9446,62 18893,24 ð/ð 2600230946101 
ó öåíòðàëüíîìó â³ää³ëåíí³ ì. Êèºâà ÏÀÒ «Áàíê
êðåäèò Äí³ïðî» 
ÌÔÎ: 305749 
ªÄÐÏÎÓ: 033665003 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 217,0 êâ. ì çà

àäðåñîþ: âóë. Ðóäåíêî Ëàðèñè, 11 ë³ò. À (ï³äâàë)
êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ
òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè ÀÁÎ
êàôå, ÿêå çä³éñíþº ïðîäàæ
òîâàð³â ï³äàêö³ïíî³ ³ ãðóïè

11783,33 23566,66

4 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 10,7 êâ. ì çà
àäðåñîþ: Ïåòëþðè, 23/126 ë³ò. À (1-2 ïîâåðõè)

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿

269,20 538,4

5 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5,0 êâ. ì çà
àäðåñîþ: ïðîñï. Êàæàíà, 3 ë³ò. À (² ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî
îá'ºêòà ç ïðîäàæó
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â êð³ì
òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

940.66 1 881,32

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà»

6 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 6,00 êâ. ì çà
àäðåñîþ: âóë. Ïèìîíåíêà, 10-À (2 ïîâåðõ)

áóôåò, ùî íå çä³éñíþº ïðîäàæ
òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

822,50 1645,00 ð/ð 26003213424800 ÏÀÒ «Óêðñèááàíê»
ÌÔÎ:351005 ªÄÐÏÎÓ: 05416142

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – àâòîòðàíñïîðòíå ÊÏ ¹ 273901 (òåë. 257-50-12)

7 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 67.90 êâ. ì çà
àäðåñîþ: âóë. Îõòèðñüêà, 8 ê. 1 (1 ïîâåðõ)

îô³ñ 6 375.00 12 750.00 ð/ð 26006799987399 
áàíê ÏÀÒ ÊÁ «Ïðàâåêñ áàíê» 
ÌÔÎ: 380838 
ªÄÐÏÎÓ: 03359049

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» (òåë. 279-20-31)

8 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 136,50 êâ'. ì çà
àäðåñîþ: Óñåíêà Ïàâëà, 7/9 ê. 2 (1 ïîâåðõ)

ñêëàä 3 254,67 6 509.34 ð/ð: 26002300236809 ÒÂÁÂ ¹ 10026/0104
ô³ë³ÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïî ì. Êèºâó òà
Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÀÒ «Îùàäáàíê» 
ÌÔÎ: 322669 
ªÄÐÏÎÓ: 23390156

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» (òåë. 238-44-00)

9 ×àñòèíà ïåðåõîäó ñòàíö³¿ ìåòðî «Ïàëàö ñïîðòó» çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 14,00 êâ. ì

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿
ìåòðîïîë³òåíó òîðãîâåëüíîãî
îá'ºêòà ç ïðîäàæó
íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â

28 587.50 57 175,00 ð/ð 26006032079400 
ÏÀÒ «ÓêðÑèááàíê» 
ÌÔÎ: 351005 
ªÄÐÏÎÓ: 03328913

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 8 (òåë. 502-37-00)

10 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 7,0 êâ. ì çà
àäðåñîþ: Êîíäðàòþêà, 8 ê. 1 (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî
îá'ºêòà ç ïðîäàæó îðòîïåäè÷íèõ
âèðîá³â òà òîðãîâåëüíîãî
îá'ºêòà ç ïðîäàæó
íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â

1 619,48 3 238.96 ð/ð 31556201330226 
ÃÓ ÄÊÑÓ ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
ÌÔÎ: 820019 
ªÄÐÏÎÓ: 05497146

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ - ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â. âóë. Õðåùàòèê. 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (þðèäè÷íà àäðåñà.
êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöå-
çíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,
êâ.ì

Îðåíäíà
ñòàâêà ó %

Çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâàíèé
çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ.ì, ãðí.

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè,
ãðí.

Âàðò³ñòü îá'ºêòà
îðåíäè, ãðí. áåç
ÏÄÂ

ÊÏ «Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ»
(âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-à,
234-23-24)

1 ïîâåðõ âóë.
Ïðèîçåðíà,
2 ë³ò. À

3,0 9 Ðîçì³ùåííÿ
òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó,
ùî â³äïóñêàº
ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè

Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 201,25 603,75 80500,00

Ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó (02091,
Âåðáèöüêîãî Àðõ³òåêòîðà, 3 Á,
564-61-86)

5 ïîâåðõ âóë.
Âåðáèöüêîãî
Àðõ³òåêòîðà,
3 Á

209,78 1% Ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
ïîãîäèííî

Ñòàíîì íà 30.09.2016

2 ðîêè 364 äí³ 5,70 ãðí. íà 1 ãîäèíó, 20 ãîäèí íà
òèæäåíü (Ïí.-Ïò. 10-14 ãîä.)

3283220,00

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
Ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-65-57).

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
Ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó– 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56).

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
Ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-65-57).

¹
ç/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñ-
òèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà

ïëîùà, êâ.ì
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ

ïðèì³ùåííÿ
Ñòðîê îðåíäè çàïðîïî-

íîâàíèé çàÿâíèêîì Îðåíäíà ñòàâêà Îðåíäíà ïëàòà 
çà 1 êâ. ì ó ãðí

Ðîçì³ð îðåíäíî¿
ïëàòè ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× - ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß 3 ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ» 
(ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1 Ï³äâàë Ñîáîðíîñò³ ïðîñï., 1 180,00
ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó,
ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà

ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó.
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.08.2016

3% 29,26 5267,25

1 Ï³äâàë Ñîáîðíîñò³ ïðîñï., 1 181,50
ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó,
ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà

ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó.
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.08.2016

3% 29,26 5311,25

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.
(ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî ïåðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêîâî ïîâèíåí

ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç
ïåðåë³êîì , âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:
- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;
- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà

ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;
- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá’ºêòà

îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì,
í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì
äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:
- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá’ºêò îðåíäè;
- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá’ºêò îðåíäè;
- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã: âèòðàò

íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ
³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³,
ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

-óòðèìàííÿ îá’ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì,äîòðèìàííÿ
ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá’ºêòà îðåíäè;
- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ’ÿçàííÿ çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè.
Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:

- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);
- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â,

ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;
á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:
- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà

ïðåäñòàâíèêà;
- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó - áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó

þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ
ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá’ºêòà ìàëîãî
ï³äïðèºìíèöòâà – ô³çè÷íî¿ îñîáè – ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
4. Çîáîâ’ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿

ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).
5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ’ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè

ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîäàºòüñÿ ïðåòåíäåíòîì êîíêóðñí³é êîì³ñ³¿ â äåíü ïðîâåäåííÿ

êîíêóðñó ó çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³.
Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 27.01.2017 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, êàá, 522 î 

14.30. Äîêóìåíòè ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó
êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ «Íà êîíêóðñ» (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà
ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ó ðàç³ ¿¿ íàÿâíîñò³), ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá’ºêòà
îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ – 23.01.2017 (êàá. 510).
Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10,
Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì . Êèºâà, ê. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77,
202-61-76. ×àñ ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó: ïí.-÷ò. ç 9.00 äî 18.00; â ïò. - ç 9.00 äî 16.45

¹
ç/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòè-
êà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà ïëî-

ùà, êâ.ì
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðè-

ì³ùåííÿ
Ñòðîê îðåíäè çàïðîïîíî-

âàíèé çàÿâíèêîì Îðåíäíà ñòàâêà Îðåíäíà ïëàòà 
çà 1 êâ. ì ó ãðí

Ðîçì³ð îðåíäíî¿
ïëàòè ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× - ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß 3 ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ» (ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1 1 Ïîâåðõ âóë. Ñ. Ñòàëüñüêîãî, 28 74,50

ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº
áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó òà

àäàïòàö³þ îñ³á-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, íà ïëîù³ äî 100 êâ. ì.
òà íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ

ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.10.2016

1 ãðí. íà ð³ê 1 ãðí. íà ð³ê 1 ãðí. íà ð³ê

¹
ç/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòè-
êà

Ì³ñöåçíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà ïëî-
ùà, êâ.ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³-
ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè çàïðîïîíî-
âàíèé çàÿâíèêîì Îðåíäíà ñòàâêà Îðåíäíà ïëàòà 

çà 1 êâ. ì ó ãðí

Òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà ç
óðàõóâàííÿì äîáîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí.

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× - ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-À, 292-03-98)

1 2 ïîâåðõ

ïðîñï.
Ñîáîðíîñò³,12-Â

ÍÂÊ¹ 167 136,92 Ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
(ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç ä³òüìè ç ðîáîòåõí³êè) 2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.08.2016

1% 4,08

163,27
3 íèõ: òèæíåâà îðåíäíà

ïëàòà, ó ãðí 81,60
(Ïí-Ïò: 15.30-19.30 ãîä.),

Äîáîâà îðåíäíà ïëàòà ó ãðí.
81,67 (Ñá)



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 51915

6 ñ³÷íÿ 2017 ð.

¹2(4915)

16

ÒÐÀÄÈÖ²¯

ÕÐÈÑÒÈßÍÈ ïåðåêîíàí³, ùî ²ñóñ
Õðèñòîñ áóâ ïîñëàíèé Áîãîì íà
çåìëþ çàäëÿ ñïîêóòóâàííÿ ãð³õ³â
³ ñïàñ³ííÿ ëþäñòâà. Çã³äíî ç ªâàí-
ãåë³ÿìè, ìàòè ²ñóñà Õðèñòà Ìàð³ÿ
òà ¿¿ ÷îëîâ³ê Éîñèï æèëè â Íàçà-
ðåò³, à äî Â³ôëåºìó ïðèéøëè íà
ïåðåïèñ. Íå çíàéøîâøè ì³ñöÿ äëÿ
íî÷³âë³ ó ì³ñòå÷êó, çìóøåí³ áóëè
øóêàòè ïðèõèñòîê â ïå÷åð³, äå õî-
âàëèñÿ ÷àáàíè. Òàì Ìàð³ÿ ³ íàðî-
äèëà Ñèíà Áîæîãî. Òîä³ ÿíãîë ñïóñ-
òèâñÿ ç íåáà é ïîâ³äîìèâ â³â÷à-
ðÿì, ùî Áîã íàðîäèâñÿ. Â³ôëåºì-
ñüêà çîðÿ, ùî ñïîâ³ùàëà ñâ³òó ïðî
íàðîäæåííÿ Ñïàñèòåëÿ òà âêàçó-
âàëà øëÿõ äî Öàðÿ âñ³õ ëþäåé. Çà
ïàñòóøêàìè äî ïå÷åðè ç Ìàð³ºþ
òà ²ñóñîì Õðèñòîì ïðèéøëè ÿçè÷-
íèöüê³ ìóäðåö³ — «òð³º öàð³»- é
ïðèíåñëè Áîãó ïîäàðóíêè: çîëî-
òî, ëàäàí ³ ìèðî. Çîëîòî ñèìâîë³-
çóâàëî öàðñüêó âëàäó, ëàäàí — Áî-
æó âîëþ, ñìèðíî — äîëþ ïðîðî-
êà. Äî ðå÷³, ñàìå ç òèõ äàâí³õ ÷àñ³â
ñÿãàº òðàäèö³ÿ âèãîòîâëÿòè â³ô-
ëåºìñüêó ç³ðêó òà ïðèêðàøàòè íåþ
íîâîð³÷íó ÿëèíêó. Òàê ðîçïîâ³äàº
ïðî Ð³çäâî ñàéò «Óêðà¿íñüê³ òðà-
äèö³¿».

² âæå íå îäíå ïîêîë³ííÿ íàøèõ
ñï³ââ³ò÷èçíèê³â ÷åðïàº çíàííÿ ïðî

íîâîð³÷íî-ð³çäâÿí³ «ñâÿòêè» ç êíè-
ãè åòíîãðàôà Îëåêñè Âîðîïàÿ «Çâè-
÷à¿ íàøîãî íàðîäó». Çèìîâèé öèêë
áóâ äóæå íàñè÷åíèì — çâ³ëüíåí³
â³ä ðîáîòè íà ïîë³ ëþäè ñâÿòêó-
âàëè â³ä Ðîìàíà (ïåðøîãî ãðóäíÿ)
äî Éîðäàíà (19 ãðóäíÿ).

Äóæå âàæëèâèì ó íàøèõ òðà-
äèö³ÿõ º ñàìå íàäâå÷³ð’ÿ Ð³çäâà —
Ñâÿòà Âå÷åðÿ. Äëÿ íå¿ ãîñïîäèí³
ãîòóþòü 12 ï³ñíèõ ñòðàâ. Íàâ³òü
ìåðòâ³ ðîäè÷³ ³ áåçâ³ñòè ïðîïàë³,
çà â³ðóâàííÿìè, çáèðàþòüñÿ ðà-
çîì, ùîá òðàïåçóâàòè ö³ëèì ðî-
äîì. Òîìó íà ñò³ë çàâæäè ñòàâëÿòü

÷èñòó òàð³ëêó òà ñòîëîâ³ ïðèáîðè —
äëÿ òèõ, êîãî íåìàº. Äî ñëîâà, ÿê
ïèøå Îëåêñà Âîðîïàé, ñàìå ³ç öèì
ïîâ’ÿçàíèé çâè÷àé, êîëè, ñ³äàþ÷è
íà ñò³ëåöü ÷è íà ëàâêó, ïðîäóâàëè
ì³ñöå,— «ùîá íå ïðèâàëèòè ñîáîþ
ìåðòâî¿ äóø³»,áî â öåé âå÷³ð «ìåðò-
âèõ äóø ç’ÿâëÿºòüñÿ ñèëà-ñèëåí-
íà! ² ñêð³çü âîíè º: íà ëàâêàõ, íà
â³êíàõ, íà ñòîë³ òà ï³ä ñòîëîì...»

Âðàíö³ 7 ñ³÷íÿ óêðà¿íö³ éøëè
äî öåðêâè, ùîá â³ääàòè øàíó íî-
âîíàðîäæåíîìó Õðèñòîâ³. Ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ öåðêîâíî¿ â³äïðàâè
ðîäèíà çíîâó çáèðàëàñÿ íà ñâÿò-
êîâèé îá³ä, ÿêèé âæå íå áóâ ï³ñ-
íèì, òà ïî÷èíàëàñÿ âåëèêà ð³çä-
âÿíà ãîñòèíà.

Ñïîêîíâ³êó ³ñíóâàâ ó íàøîãî
íàðîäó ãàðíèé çâè÷àé áàæàòè îäèí
îäíîìó ³ ãîñïîäàðÿì ùàñòÿ-çäî-
ðîâ’ÿ, ìíîãèõ ë³ò ³ âñÿêèõ ñòàòê³â
ó õàò³ ³ ðîäèí³ (êîëÿäóâàòè). Ó êîæ-
íîìó ðåã³îí³ º ñâî¿ êîëÿäêè ³ â³í-
øóâàííÿ — â³ðøîâàí³ ïðèâ³òàí-
íÿ. Äàâíþ òðàäèö³þ ìàº é óêðà-
¿íñüêèé çâè÷àé â³ä Ð³çäâà âèñòó-
ïàòè ç âåðòåïîì. Äåÿê³ åòíîãðà-
ôè ââàæàþòü, ùî òðàäèö³ÿ âåðòå-
ï³â ïðèæèëàñÿ ó íàñ ñàìå çàâäÿ-
êè áðàò÷èêàì Êèºâî-Ìîãèëÿí-
ñüêîãî êîëåã³óìó, ÿê³ «ï³äãëåä³ëè»
éîãî ó ªâðîï³. Ïðîòå, çâ³äêè á â³í
íå ïîõîäèâ, àëå òðèâàº ñòîë³òòÿ, ³
ñüîãîäí³ âåðòåïè çáèðàþòü ãëÿ-
äà÷³â íà ïëîùàõ âåëèêèõ ³ ìàëèõ
ì³ñò �

Ð³çäâî íà âñ³ ÷àñè
� Ç³ ñòàðèìè çâè÷àÿìè íà íîâèé ëàä ãîòóºìîñÿ äî ñâÿòà

Ð³çäâî — îäíå ³ç íàéá³ëüøèõ

ñâÿò õðèñòèÿíñüêîãî ñâ³òó.Àëå

êîæåí íàðîä âêëàäàº ó íüîãî

ñâî¿ ñèìâîëè.Â Óêðà¿í³ öå ïî-

åòè÷íå, ñ³ìåéíå ñâÿòî, êîëè

çáèðàºòüñÿ âñÿ ðîäèíà.À òðà-

äèö³¿ êîëÿäóâàííÿ ³ñíóâàëè

â³êè, «ïåðåæèâøè» é ðàäÿí-

ñüê³ çàáîðîíè.

Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Äî ñâÿòêîâîãî ñòîëó òðàäèö³éíî ïîäàþòü äâàíàäöÿòü ñòðàâ,

ÿê³ ìàþòü ñèìâîë³çóâàòè äîñòàòîê ³ äîáðîáóò. Óñ³ íà¿äêè —

ï³ñí³. Îáîâ’ÿçêîâ³ ðèòóàëüí³ ñòðàâè: êóòÿ, óçâàð, âàðåíèêè,

ãîëóáö³, áîðù ³ ñòðàâè ç ðèáè. Ðåøòà — çàëåæíî â³ä ðîäèí-

íèõ òðàäèö³é òà ì³ñöåâèõ çâè÷à¿â. Äîïîìîæóòü ñìà÷íî çó-

ñòð³òè ïåðøó ç³ðêó ðåöåïòè ãåí³àëüíî¿ ãàëèöüêî¿ ãîñïîäèí³

Äàð³¿ Öâºê,äî â³äì³ííîãî êóë³íàðíîãî ÷óòòÿ ÿêî¿ óêðà¿íö³ ïðè-

ñëóõàþòüñÿ âæå íå îäèí äåñÿòîê ðîê³â. Äî ñëîâà, íà ïîøó-

êîâèõ ñàéòàõ íàé÷àñò³øå øóêàþòü ñâÿòêîâ³ «ïåðåïèñè» ñà-

ìå Äàð³¿ Öâºê.

Êóòÿ
²íãðåä³ºíòè: ï³âë³òðîâà áàí-

êà ïøåíèö³, 200 ã ìàêó, 1 ëîæêà
ìåäó, 100 ã ïîñ³÷åíèõ âîëîñüêèõ ãî-
ð³õ³â, 100 ã ðîäçèíîê, ï³âë³òðà êèï’ÿ-
÷åíî¿ âîäè

Ïðèãîòóâàííÿ: î÷èùåíó â³ä
ëóñêè ïøåíèöþ ïðîìèòè â ê³ëü-
êîõ âîäàõ, çàëèòè ãàðÿ÷îþ âîäîþ
íàð³âí³ ç çåðíîì. ßêùî âîäà âè-
êèïèòü, äîëèòè ãàðÿ÷î¿. Âàðèòè
íà ïîâ³ëüíîìó âîãí³, ïîêè çåðíî
íå ðîçâàðèòüñÿ. Ìàê ïðîìèòè â
ê³ëüêîõ âîäàõ, çàëèòè êèï’ÿòêîì
³ çàëèøèòè íà 2-3 ãîä., òîä³ âîäó
çëèòè, ïðîòåðòè â ìàê³òð³ (ì’ÿ-
ñîðóáêà âèðó÷èòü òèõ, ó êîãî íå-
ìà),äîäàòè çà ñìàêîì öóêîð, ìåä,
ï³äñóøåí³ ³ ïîñ³÷åí³ ãîð³õè, ïîìè-
ò³ ðîäçèíêè ³ âëèòè ï³âë³òðà êèï’ÿ-
÷åíî¿ âîäè. Âñå öå ç’ºäíàòè ç âà-
ðåíîþ ïøåíèöåþ, âèêëàñòè â
ãëèáîêó ãëèíÿíó ìèñêó àáî ìà-
ê³òðó ³ ïîäàòè ç äåðåâ’ÿíîþ ëîæ-
êîþ.

Âàðåíèêè ç êàïóñòîþ 
³ ãðå÷êîþ

²íãðåä³ºíòè: ï³âë³òðà ãðå÷-
êè ï³äâàðèòè â 1,5 ë³òðà ï³äñî-
ëîíåíî¿ ãàðÿ÷î¿ âîäè (àëå ùîá
ãðå÷êà ïîâí³ñòþ íå áóëà çâàðå-
íà). Êîëè âîäà âèêèïèòü, ïîñòà-
âèòè êàñòðóëüêó â äóõîâêó, ùîá
ãðå÷êà ï³äïåêëàñÿ äî ÷åðâîíó-
âàòîãî êîëüîðó. Ïðèáëèçíî òà-
êó ñàìó ê³ëüê³ñòü êâàøåíî¿ êà-
ïóñòè ïðîìèòè ï³ä õîëîäíîþ
âîäîþ, â³äòèñíóòè ³ ïîð³çàòè.
Äîäàòè äî êàïóñòè ï³äñìàæåíó
íà îë³¿ öèáóëþ ³ ãðå÷êó, âèì³-
øàòè.

Äëÿ ò³ñòà: áîðîøíî ïøåíè÷-
íå — 3 ñêëÿíêè; âîäà — 1 ñêëÿí-
êà; îë³ÿ 2-3 ñò. ëîæêè; 1/2 ÷. ë. ñî-
äè; ñ³ëü çà ñìàêîì. Çàì³ñèòè ïóõ-
êå ò³ñòî. Ðîçêàòàòè éîãî íà ñòîë³
é ñêëÿíêîþ ÷è íåâåëè÷êèì ãîð-
íÿòêîì âèð³çàòè êðóæå÷êè.

Ï³äëèâêà: 200 ã ãðèá³â â³äâà-
ðèòè, íå â³äö³äæóâàòè, ï³äñîëè-
òè, äîäàòè 3 ñò. ëîæêè ïàí³ðîâà-
íî¿ (ï³äñìàæåíî¿ íà ñêîâîð³äö³
áåç í³÷îãî) ìóêè ³ âèì³øàòè.

Ãîëóáö³ ç êàðòîïëåþ 
³ ãðå÷êîþ

²íãðåä³ºíòè: 1 êàïóñòèíà,
2 êã êàðòîïë³, 250 ã ãðå÷êè, 3-4 öè-
áóëèíè, îë³ÿ, ñ³ëü, ïåðåöü, ÷àñíèê,
ëàâðîâèé ëèñòîê.

Ïðèãîòóâàííÿ: ëèñòî÷êè êà-
ïóñòè â³ää³ëèòè â³ä êà÷àíà, â³ä-
ïàðèòè â ï³äñîëåí³é âîä³.

Ñèðó êàðòîïëþ ïîìèòè ³ ïî-
÷èñòèòè. Íàòåðòè íà òåðòö³ (àáî
ïðîêðóòèòè íà ì’ÿñîðóáö³) ³ äîá-
ðå â³äòèñíóòè, ùîá çàéâà ð³äè-
íà âèéøëà. Ïîìèòó ãðå÷êó çàëè-
òè îêðîïîì ³ â³äâàðèòè. Öèáóëþ
ïî÷èñòèòè, äð³áíî íàð³çàòè, ï³ä-
ñìàæèòè íà îë³¿ äî çîëîòèñòîãî êî-
ëüîðó. Âèì³øàòè ç êàðòîïëåþ òà
ãðå÷êîþ. Ïîñîëèòè, ïîïåð÷èòè,
äîäàòè ÷àñíèê. Íàêëàäàòè ôàðø
â êàïóñòÿíå ëèñòÿ ³ çàãîðòàòè.
Ñêëàñòè ãîëóáö³ ó ïîñóäèíó, ïî-
êëàñòè ëàâðîâèé ëèñòîê, äî ïî-
ëîâèíè íàëèòè âîäè. Ïîñòàâèòè
â äóõîâêó íà 1-1,5 ãîäèíè. Äíî
ïîñóäó ìîæíà âèêëàñòè êàïóñòÿ-
íèìè ëèñòêàìè, çâåðõó òåæ.

Áàæàºìî íàì óñ³ì âåñåëèõ Ñâÿò
³ ñîëîäêî¿ êóò³! �Êîðèñíî ïðî òðàäèö³¿ íà Ñâÿòâå÷³ð

� Âñ³ ÷ëåíè ðîäèíè ïîâèíí³ áóòè âäîìà. Êàæóòü, ÿêùî â öþ í³÷ äåñü

çàíî÷óâàòè, òî ö³ëèé ð³ê áóäåø áëóêàòè ïî ñâ³òó.

� Íå ìîæíà ñâàðèòèñÿ â öåé äåíü, à íàâïàêè, òðåáà ïîìèðèòèñÿ ç âî-

ðîãàìè, ùîá ó íîâîìó ðîö³ áóëî ìèðíî ³ â õàò³, ³ ïîçà õàòîþ.

� Íà ñò³ë ï³ä ñêàòåðòèíó ñòàâëÿòü ñ³íî òà íà ÷îòèðè êóòè ñòîëó ïî ãîë³â-

ö³ ÷àñíèêó — «ùîá çëó ñèëó â³ä³ãíàòè».

Ãîñïîäèíÿ âèñòàâëÿº ïîëóìèñêè ç âå÷åðåþ íà ñò³ë, à íà ñ³íî, ùî íà ïî-

êóòò³, ñòàâèòü ãîðùèê ç êóòåþ òà óçâàðîì.

� Ñ³äàòè çà ñò³ë ìîæíà ò³ëüêè òîä³, êîëè ç³éäå ïåðøà ç³ðêà íà íåá³.

� Ïåðåä ïî÷àòêîì ñâÿòêîâî¿ âå÷åð³ ïîòð³áíî íàãîäóâàòè âñ³õ òâàðèí,

à âæå ïîò³ì âå÷åðÿòè ñàìèì.

� Äî ê³íöÿ âå÷åð³ âæå í³õòî íå ïîâèíåí âèõîäèòè ç õàòè ³ äâåð³ íå

ìîæíà â³ä÷èíÿòè.

� Âå÷åðÿòè ñ³ì’ÿ ïîâèííà ðàçîì. Íàâ³òü, ÿêùî õòîñü ³ç ðîäèíè íå âñòèã

äî Ñâÿòî¿ âå÷åð³, éîãî òàð³ëêó òàêîæ êëàäóòü íà ñò³ë. Ï³ñëÿ òðàïåçè ¿æó

ç³ ñòîëó íå ïðèáèðàþòü.

²íôîðìàö³ÿ ç Good News about Ukra
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