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íîâèíè

«ÑÜÎÃÎÄÍ² ìè ïåðåäàºìî 15
íîâèõ ñó÷àñíèõ «øâèäêèõ». ² íà
öüîìó íå çáèðàºìîñÿ çóïèíÿòèñÿ
³ ïëàíóºìî ïîâí³ñòþ îíîâèòè ñïå-
ö³àëüíèé òà ñïåö³àë³çîâàíèé ìå-
äè÷íèé òðàíñïîðò Êèºâà, àáè êè-
ÿíè îòðèìóâàëè ñåðâ³ñ ºâðîïåé-
ñüêîãî ð³âíÿ», - çàÿâèâ Â³òàë³é
Êëè÷êî ï³ä ÷àñ ïåðåäà÷³ ñïåöòåõ-
í³êè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é êë³í³÷í³é
ë³êàðí³ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïî-
ìîãè.

Çîêðåìà áóëè ïåðåäàí³ Citro-
en Jumper òà Ford Transit ªâðî5,
ùî áóëè çàêóïëåí³ íàïðèê³íö³
2016 ðîêó. Çàãàëüíà âàðò³ñòü
ñïåöòåõí³êè – 30 ìëí ãðí. «Òàê³
«øâèäê³» ÿ áà÷èâ â ³íøèõ ì³ñòàõ
ªâðîïè. Â íîâèõ àâòîìîá³ëÿõ âñå
ïåðåäáà÷åíî äëÿ çðó÷íî¿ ðîáî-
òè ³ âîä³ÿ, ³ ìåäè÷íîãî ïåðñîíà-
ëó, ³ äëÿ êîìôîðòíîãî ïåðåáóâàí-
íÿ ïàö³ºíòà. Âîíè îñíàùåí³ íàé-
ñó÷àñí³øèì ìåäîáëàäíàííÿì.
ªâðîïåéñüêå ì³ñòî ïîâèííî ìà-
òè ñïåöòåõí³êó ºâðîïåéñüêîãî
ð³âíÿ», - íàãîëîñèâ ìåð Êèºâà.
Çîêðåìà àâò³âêè îáëàäíàí³ ðåà-
í³ìàö³éíèì,ä³àãíîñòè÷íèì, âåí-
òèëÿö³éíî-ðåñï³ðàö³éíèì îáëàä-
íàííÿì òà âèðîáàìè ìåäïðèç-
íà÷åííÿ.

Â³òàë³é Êëè÷êî íàãàäàâ, ùî
òîð³ê ñòîëè÷íà âëàäà ïåðåäàëà
100 íîâèõ àâòîìîá³ë³â ìàðêè «Ford
Fiesta» (ªâðî 5+) ìåäè÷íèì óñòà-
íîâàì ñòîëèö³, àáè ë³êàð³ ìîãëè
ä³ñòàòèñÿ òèõ ïàö³ºíò³â, ÿê³ ñà-
ìîñò³éíî íå ìîæóòü ïðèéòè äî
ïîë³êë³í³êè. Öüîãî ðîêó ïëàíó-
þòü çàêóïèòè ùå 103 îäèíèö³
ñïåöòåõí³êè äëÿ ìåäè÷íèõ çàê-
ëàä³â Êèºâà. Âñüîãî æ â ñòîëèö³
íèí³ ä³º 800 «øâèäêèõ», ÷àñòèíà
ç ÿêèõ áóäå çàì³íåíà á³ëüø ñó-
÷àñíèìè àâò³âêàìè.

Â³í òàêîæ îçíàéîìèâñÿ ç ïå-
ðåá³ãîì ðåìîíòíèõ ðîá³ò â Ë³-
êàðí³ øâèäêî¿ äîïîìîãè. Â³òà-
ë³é Êëè÷êî íàãàäàâ, ùî ìèíó-
ëîãî ðîêó áóëî âèä³ëåíî ïîíàä
50 ìëí ãðí íà ïðîâåäåííÿ êàï³-
òàëüíîãî ðåìîíòó ïðèéìàëüíî-

ãî â³ää³ëåííÿ. ² íèí³ âæå îñíîâ-
í³ ðîáîòè âèêîíàí³ íà 70 â³äñîò-
ê³â, à â ö³ëîìó îíîâëåííÿ ïðè-
ì³ùåííÿ ïëàíóþòü çàâåðøèòè
ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ öüîãî ðîêó.

Â³òàë³é Êëè÷êî ïîâ³äîìèâ, ùî
ó áþäæåò³ ì³ñòà íà 2017-é ð³ê ô³íàí-

ñóâàííÿ ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ
çá³ëüøèëè íà 3,7 ìëðä ãðí, à çà-
ãàëüíà ñóìà âèäàòê³â íà ìåäèöè-
íó ñòàíîâèòèìå ìàéæå 7,5 ìëðä
ãðí.Êð³ì òîãî,â ñòîëèö³ ðîçïî÷à-
ëè ïðîåêò ç ðîçâèòêó ìåäèöèíè ³ç
çàñòîñóâàííÿì íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é,

ÿêèé äîçâîëÿº ïàö³ºíòàì çàïèñà-
òèñÿ íà ïðèéîì äî ë³êàðÿ îíëàéí
- íå âèõîäÿ÷è ç äîìó.

«Íàøå çàâäàííÿ â òîìó, ùîá
ëþäè îòðèìóâàëè ÿê³ñí³ ìåäè÷-
í³ ïîñëóãè ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ»,
- çàÿâèâ Â³òàë³é Êëè÷êî. �

Àâòîïàðê «øâèäêèõ»
îòðèìàâ ïîïîâíåííÿ 
� Ìåäè÷íèì çàêëàäàì ñòîëèö³ ïåðåäàëè â³ä ì³ñüêî¿ âëàäè 15 ñó÷àñíèõ àâòîìîá³ë³â

åêñòðåíî¿ äîïîìîãè

Ó÷îðà ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ïåðåäàâ 15 ñó÷àñíèõ àâòîìîá³ë³â
åêñòðåíî¿ (øâèäêî¿) ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ë³êàðíÿíèì çàêëàäàì ñòîëèö³.
Â³äòåïåð ì³ñòîì êóðñóâàòèìóòü íîâåíüê³ Citroen Jumper òà Ford Transit
ªâðî 5, êîòð³ áóëè çàêóïëåí³ íàïðèê³íö³ 2016 ðîêó. Âñ³ ìàøèíè
îáëàäíàí³ ðåàí³ìàö³éíèì, ä³àãíîñòè÷íèì, âåíòèëÿö³éíî-ðåñï³ðàö³éíèì
îáëàäíàííÿì. Çàãàëüíà âàðò³ñòü ïðèäáàíî¿ òåõí³êè – 30 ìëí ãðí.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ó Ãîëîñ³ºâî âøàíóâàëè
ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é íà
òåðèòîð³¿ ³íøèõ äåðæàâ

15 ëþòîãî â Óêðà¿í³ â³äçíà÷àºòüñÿ Äåíü âøà-
íóâàííÿ ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é íà òåðè-
òîð³¿ ³íøèõ äåðæàâ.

Ç ö³º¿ íàãîäè çà ó÷àñòþ ãîëîâè Ãîëî-
ñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ Íàòàë³¿ Áîíäàð, íàðîäíèõ
äåïóòàò³â Óêðà¿íè, äåïóòàò³â Êè¿âðàäè,
ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é, ³íâàë³ä³â â³éíè,
÷ëåí³â ñ³ìåé çàãèáëèõ ï³ä ÷àñ áîéîâèõ
ä³é íà òåðèòîð³¿ ³íøèõ äåðæàâ â³äáóâñÿ
çàãàëüíîðàéîííèé ì³òèíã á³ëÿ ïàì'ÿò-
íîãî çíàêó «Âî¿íàì - ³íòåðíàö³îíàë³ñ-
òàì» (íà ðîç³ âóë. Ïîòºõ³íà òà ïðîñï. Ãî-
ëîñ³¿âñüêîãî).

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â Óêðà-
¿íñüê³é Ñï³ëö³ âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó, äî
Äíÿ âøàíóâàííÿ ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é
íà òåðèòîð³¿ ³íøèõ äåðæàâ òà 28-¿ ð³÷-
íèö³ âèâîäó â³éñüê ç ÄÐÀ ñüîãîäí³ â ñòî-
ëèö³ ïðîéäóòü ïàì’ÿòí³ çàõîäè. Çîêðåìà
î 09.00 ðîçïî÷íåòüñÿ Ðèòóàë Ïàì’ÿò³ ç
ïîêëàäàííÿì êâ³ò³â äî Ìåìîð³àëó âî¿-
íàì Óêðà¿íè, ïîëåãëèì â Àôãàí³ñòàí³ (âóë.
Ëàâðñüêà, 17). Ï³ñëÿ öüîãî â³äáóäåòüñÿ
ïàíàõèäà çà çàãèáëèìè á³éöÿìè â öåð-
êâ³ Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâîãî. Çàïëàíîâà-
íî é çóñòð³÷ áîéîâèõ äðóç³â — âî¿í³â-³í-
òåðíàö³îíàë³ñò³â íà òåðèòîð³¿ Íàö³îíàëü-
íîãî ìóçåþ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ó Äðóã³é ñâ³-
òîâ³é â³éí³ 

Äî Ì³æíàðîäíîãî äíÿ
ð³äíî¿ ìîâè Äåïàðòàìåíò
ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é
çàïóñêàº ôëåøìîá-
÷åëåíäæ
#ìîÿìîâàóêðà¿íñüêà 

21 ëþòîãî óâåñü ñâ³ò â³äçíà÷àº Ì³æíàðîä-
íèé äåíü ð³äíî¿ ìîâè.Öå ñâÿòî äîñèòü ìî-
ëîäå.Éîãî çàïðîâàäèëè ó ëèñòîïàä³ 1999
ðîêó íà Ãåíåðàëüí³é êîíôåðåíö³¿ ÞÍÅÑÊÎ
ç ìåòîþ çàõèñòó ìîâíî¿ é êóëüòóðíî¿ áà-
ãàòîìàí³òíîñò³.

«Äàâàéòå óñ³ ðàçîì ï³äòðèìàºìî íàøó
ð³äíó óêðà¿íñüêó ìîâó ôëåøìîáîì, ùîá
ùå ðàç íàãàäàòè ïðî âàæëèâ³ñòü âèêîðèñ-
òàííÿ ñâîº¿ ìîâè ó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³»,
– çàêëèêàº îðãàí³çàòîð çàõîäó Äåïàðòà-
ìåíò ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é ÊÌÄÀ.

Ïðàâèëà ó÷àñò³ ïðîñò³: ðîçäðóêóéòå ïîñ-
òåð (.tif); çðîá³òü ôîòî ç ïîñòåðîì (òàêîæ
ìîæíà çàïèñàòè â³äåî ç ïîñòåðîì ³ ðîçïî-
â³ñòè, ùî äëÿ âàñ º ìîâà ³ ÷îìó âàæëèâî
ðîçìîâëÿòè ð³äíîþ ìîâîþ); îïóáë³êóéòå
ôîòî íà îô³ö³éí³é ñòîð³íö³ ôëåøìîáó ³ íà
ñâî¿õ ñòîð³íêàõ â ñîöìåðåæàõ, îáîâ’ÿçêî-
âî âêàçàâøè õåøòåã #ìîÿìîâàóêðà¿íñüêà; 

ïîçíà÷òå â äîïèñ³ òðüîõ ñâî¿õ äðóç³â òà
ïåðåäàéòå ¿ì åñòàôåòó ôëåøìîáó.

Â íîâèõ «øâèäêèõ» âñå ïåðåäáà÷åíî äëÿ êîìôîðòíî¿ ðîáîòè ³ âîä³ÿ, ³ ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó, ³ äëÿ çðó÷íîãî
ïåðåáóâàííÿ ïàö³ºíòà. Àâò³âêè îáëàäíàí³ ðåàí³ìàö³éíèì, ä³àãíîñòè÷íèì, âåíòèëÿö³éíî-ðåñï³ðàö³éíèì îáëàäíàííÿì 
òà âèðîáàìè ìåäïðèçíà÷åííÿ
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Про затвердження міської цільової програми 
"Здоров'я киян" на 2017 � 2019 роки

Рішення Київської міської ради № 781/1785 від 22 грудня 2016 року
Відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я, пункту 22 статті 26 Закону України "Про

місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 "Про
Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", рішення Київської
міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025
року" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñüêó ö³ëüîâó ïðîãðàìó "Çäîðîâ'ÿ

êèÿí" íà 2017 - 2019 ðîêè çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Âñòàíîâèòè, ùî Äåïàðòàìåíò îõîðîíè

çäîðîâ'ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

º â³äïîâ³äàëüíèì âèêîíàâöåì ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿

ïðîãðàìè "Çäîðîâ'ÿ êèÿí" íà 2017 - 2019 ðîêè.

3. Âñòàíîâèòè, ùî îáñÿã ô³íàíñóâàííÿ äëÿ

çä³éñíåííÿ çàõîä³â ç ðåàë³çàö³¿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿

ïðîãðàìè "Çäîðîâ'ÿ êèÿí" íà 2017 - 2019 ðîêè

âèçíà÷àºòüñÿ â ìåæàõ áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü,

âñòàíîâëåíèõ ïîêàçíèêàìè áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà

íà â³äïîâ³äíèé ð³ê.

4. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî

îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

"Õðåùàòèê".

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè 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 22.12.2016 ð. ¹ 781/1785

Міська цільова програма «Здоров’я киян» 
на 2017�2019  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

п. 2 Протоколу доручень № 25, напрацьованих під час наради у першого
заступника голови Київської міської державної адміністрації від 28 липня
2015 року

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

4. Співрозробники Програми %

5. Замовник (відповідальний
виконавець) Програми

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

6 Учасники (співвиконавці
Програми)

Управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних
адміністрацій, заклади охорони здоров'я, засновані на комунальній
власності територіальної громади міста Києва

7 Строк виконання Програми 2017 % 2019 роки

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

Бюджет міста Києва

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

Всього у тому числі за роками

9 407 268, 1 2017 2018 2019

2 900 928,1 3 124 449,9 3 381 890,1

у тому числі:

9.1. коштів державного бюджету

9.2. коштів бюджету м. Києва 9 406 368,1 2 900 628,1 3 124 149,9 3 381 590,1

9.3. коштів інших джерел (кошти
благодійних  організацій) 

900,0 300,0 300,0 300,0

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

Àíàë³ç äèíàì³êè îñíîâíèõ ïîêàçíèê³â çäîðîâ’ÿ òà çàõâîðþâàíîñò³ æèòåë³â ì³ñòà Êèºâà çà 2012-

2016 (ïîòî÷íèé ïåð³îä) ðîêè çóìîâèâ íàïðàöþâàííÿ àêòóàëüíèõ çàõîä³â, ÿê³ º íåîáõ³äíèìè äëÿ çà-

êð³ïëåííÿ ïîçèòèâíèõ òåíäåíö³é â ñèñòåì³ îðãàí³çàö³¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ì³ñòà Êèºâà, à òàêîæ

äëÿ ïîêðàùåííÿ çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ ñòîëèö³ òà îïòèì³çàö³¿ ñèñòåìè ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ

â ì³ñò³ Êèºâ³.

Çà îñòàííº äåñÿòèð³÷÷ÿ ïðèðîäíèé ïðèð³ñò íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà ìàâ òåíäåíö³þ äî ïîçèòèâ-

íîãî çðîñòàííÿ, àëå ç 2012 ðîêó â³äáóëîñÿ äåÿêå óïîâ³ëüíåííÿ (2012 ð³ê — +2,2; 2013 ð³ê — +1,9;

2014 ð³ê — +1,5; 2015 ð³ê — 1,8). Ó 2015 ðîö³ òðèâàë³ñòü æèòòÿ êèÿí ñòàíîâèëà 74 ðîêè: 69,2 — ñå-

ðåä ÷îëîâ³ê³â òà 77,9 — ñåðåä æ³íîê, ùî º ÷è íå íàéêðàùèì ïîêàçíèêîì ïî Óêðà¿í³ (ñåðåäíüî-

óêðà¿íñüêèé ïîêàçíèê â³äïîâ³äíî: 71,4, ó ò. ÷. ÷îëîâ³êè — 66,3, æ³íêè — 76,4), âîäíî÷àñ ïîêàçíèê

ìàº òåíäåíö³þ äî ïîã³ðøåííÿ (2012 ð³ê — 74,1, ó ò. ÷. ÷îëîâ³êè — 69,9, æ³íêè — 77,9; 2013 ð³ê —

74,4, ó ò. ÷. ÷îëîâ³êè — 70,1, æ³íêè — 78,2; 2014 ð³ê — 73,7 ó ò. ÷. ÷îëîâ³êè — 69,3; æ³íêè — 77,9). 

Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â ïîêàçíèê ñìåðòíîñò³ íàñåëåííÿ ìàº òåíäåíö³þ äî çðîñòàííÿ — ñòà-

íîì íà 01.01.2016 1047,6 âèïàäêè íà 100 òèñÿ÷ íàñåëåííÿ (2012 ð³ê — 986,4; 2013 ð³ê — 994,7,

2014 ð³ê — 1057,2), àëå º çíà÷íî íèæ÷èì, í³æ â ñåðåäíüîìó ïî Óêðà¿í³ (2015 ð³ê — 1476,2). Â³äì³-

÷åíî ñòàá³ë³çàö³þ ç íåçíà÷íèì êîëèâàííÿì ïîêàçíèê³â ñìåðòíîñò³ â³ä: õâîðîá ñèñòåìè êðîâîîá³-

ãó (2012 ð³ê — 632,3; 2013 ð³ê — 673,6; 2014 ð³ê — 678,5; 2015 ð³ê — 675,1), öóêðîâîãî ä³àáåòó

(2012 ð³ê — 4,8; 2013 ð³ê — 3,4; 2014 ð³ê — 4,7; 2015 ð³ê — 4,6), öåðåáðîâàñêóëÿðíèõ õâîðîá (2012

ð³ê — 112,1; 2013 ð³ê — 114,8; 2014 ð³ê — 117,3; 2015 ð³ê — 117,1), òðàâì òà íåùàñíèõ âèïàäê³â,

îòðóºíü (2012 ð³ê — 54,17; 2013 ð³ê — 47,40; 2014 ð³ê — 62,07; 2015 ð³ê — 54,7).

Ó ñòðóêòóð³ ñìåðòíîñò³ íàñåëåííÿ ì. Êèºâà ïðîòÿãîì îñòàííüîãî äåñÿòèð³÷÷ÿ òà çà ï³äñóìêàìè

2015 ðîêó íà ïåðøîìó ì³ñö³ çàëèøàþòüñÿ õâîðîáè ñèñòåìè êðîâîîá³ãó (64,4%) íà äðóãîìó — çëî-

ÿê³ñí³ íîâîóòâîðåííÿ (17,6%), íà òðåòüîìó — òðàâìè òà îòðóºííÿ (5,9%), òàêà æ òåíäåíö³ÿ â ö³ëî-

ìó â Óêðà¿í³ (67,3%, 13,3% òà 6,3% â³äïîâ³äíî).

Çáåð³ãàºòüñÿ âèñîêîþ ïîøèðåí³ñòü ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ïàòîëîã³¿ (2012 ð³ê — 7420,6 íà 10 òèñÿ÷

äîðîñëîãî íàñåëåííÿ; 2013 ð³ê — 7241,2; 2014 ð³ê — 7383,2; 2015 ð³ê — 7367,5), õî÷à â³äì³÷àºòü-

ñÿ çíèæåííÿ ð³âíÿ ïåðâèííî¿ ³íâàë³äíîñò³ ïðè õâîðîáàõ ñèñòåìè êðîâîîá³ãó ñåðåä äîðîñëîãî íà-

ñåëåííÿ — íà 17,5% ïîð³âíÿíî ç 2012 ðîêîì. Ñàìå òîìó ïðîô³ëàêòèêà ³ ë³êóâàííÿ õâîðîá ñèñòå-

ìè êðîâîîá³ãó ÿê ïåðøîïðè÷èíè ïåðâèííî¿ ³íâàë³äíîñò³ ³ ïåðåä÷àñíî¿ ñìåðòíîñò³ äîðîñëîãî íà-

ñåëåííÿ º îäíèì ç ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìê³â â ñèñòåì³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ñòîëèö³.

Ñòàá³ëüíèìè, ç íåâåëèêèì êîëèâàííÿì, º ïîêàçíèêè çàõâîðþâàíîñò³ îíêîëîã³÷íèìè çàõâîðþ-

âàííÿìè (2012 ð³ê — 364,8 íà 100 òèñÿ÷ íàñåëåííÿ; 2013 ð³ê — 378,3; 2014 ð³ê — 372,4; 2015 ð³ê —

371,8) òà õâîðîáàìè êðîâ³ ³ êðîâîòâîðíèõ îðãàí³â (2012 ð³ê — 226,1 íà 100 òèñÿ÷ íàñåëåííÿ; 2013

ð³ê — 210,0; 2014 ð³ê — 197,8; 2015 ð³ê — 198,0).

Äèíàì³êà îíêîçàõâîðþâàíîñò³ ñåðåä êèÿí ïðîòÿãîì îñòàíí³õ òðüîõ ðîê³â äåùî óïîâ³ëüíèëàñü,

ïîð³âíÿíî ç 2012 ðîêîì ð³âåíü âèÿâëåííÿ íîâèõ âèïàäê³â â 2015 ðîö³ çìåíøèâñÿ íà 2,1% çà ðà-

õóíîê íåäîñêîíàëîñò³ ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ñêëàäîâî¿. Âèêëèêàº çàíåïîêîºííÿ òîé ôàêò, ùî ïèòîìà

âàãà çàíåäáàíèõ ôîðì ñåðåä âïåðøå âèÿâëåíî¿ îíêîëîã³÷íî¿ ïàòîëîã³¿ çàëèøàºòüñÿ äîñòàòíüî

âèñîêîþ (12,6% — 2015 ð³ê; 13,0% — â 2014 ðîö³, 10,3% — â 2013 ðîö³; 9,96% — â 2012 ðîö³).

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì º çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ ñòîëèö³ ë³êàðñüêè-

ìè çàñîáàìè òà ìåäè÷íèìè âèðîáàìè íå ëèøå â ðàìêàõ âèêîíàííÿ ÷èííèõ â³äïîâ³äíèõ çàãàëüíî-

äåðæàâíèõ òà äåðæàâíèõ ö³ëüîâèõ ïðîãðàì, à é íà âèêîíàííÿ ³ ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àê-

ò³â, ÿêèìè ïåðåäáà÷åíî ãàðàíòîâàíå çàáåçïå÷åííÿ ë³êàìè, â ò. ÷. çà êîøòè ì³ñöåâèõ áþäæåò³â,

ïàö³ºíò³â ç âèçíà÷åíèìè çàõâîðþâàííÿìè. Àäæå, çà äàíèìè äîñë³äæåíü, îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ íå-

äîñòóïíîñò³ îêðåìèõ âèä³â ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè º íå ïðîáëåìè â îðãàí³çàö³¿ ñèñòåìè ìåäè÷íîãî îá-

ñëóãîâóâàííÿ, à çàíàäòî âèñîêà âàðò³ñòü ë³êàðñüêèõ çàñîá³â òà ìåäè÷íèõ âèðîá³â, ó ò. ÷. â³äñóò-

í³ñòü íà ð³âí³ äåðæàâè çàòâåðäæåíîãî ìåõàí³çìó â³äøêîäóâàííÿ ¿õ âàðòîñò³.

Çâàæàþ÷è íà âèêëàäåíå, ðîçðîáëåí³ íàïðÿìè òà çàõîäè ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Çäîðîâ’ÿ

êèÿí» íà 2017-2019 ðîêè (äàë³ — Ïðîãðàìà) â ê³íöåâîìó âèñíîâêó ñïðÿìîâàí³ íà çì³öíåííÿ ³ îõî-

ðîíó çäîðîâ’ÿ æèòåë³â ì³ñòà Êèºâà, çíèæåííÿ ðîçïîâñþäæåíîñò³ ³ çìåíøåííÿ çàõâîðþâàíü, çíè-

æåííÿ ïîêàçíèê³â ñìåðòíîñò³ òà ³íâàë³äèçàö³¿.

3. ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÌÅÒÈ ÏÐÎÃÐÀÌÈ

Ìåòà Ïðîãðàìè ïîëÿãàº ó äîñÿãíåíí³ ìàêñèìàëüíî ìîæëèâîãî ð³âíÿ çäîðîâ’ÿ äëÿ âñ³õ æèòåë³â

ì³ñòà Êèºâà íåçàëåæíî â³ä ¿õ â³êó, ñòàò³, ñîö³àëüíîãî ñòàòóñó, çì³öíåííÿ ³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ êèÿí

ïðîòÿãîì óñüîãî ¿õ æèòòÿ, çíèæåííÿ ðîçïîâñþäæåíîñò³ ³ çìåíøåííÿ ñòðàæäàíü, âèêëèêàíèõ îñ-

íîâíèìè õâîðîáàìè, òðàâìàìè òà ³íâàë³äèçàö³ºþ.

Íåîáõ³äí³ñòü ðîçðîáëåííÿ çóìîâëåíà:

çàâäàííÿìè äåðæàâè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà Óêðà-

¿íè íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ;

íåîáõ³äí³ñòþ çàáåçïå÷åííÿ ïðîçîðîñò³ áþäæåòíîãî ïðîöåñó ó ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ì³ñòà

Êèºâà, ùî äîñÿãàºòüñÿ ÷³òêî âèçíà÷åíèìè ó Ïðîãðàì³ ö³ëÿìè ³ çàâäàííÿìè, íà äîñÿãíåííÿ ÿêèõ âè-

òðà÷àþòüñÿ áþäæåòí³ êîøòè, ï³äâèùåííÿì ð³âíÿ êîíòðîëþ çà ðåçóëüòàòàìè âèêîíàííÿ áþäæåò-

íèõ ïðîãðàì;

àêòóàëüí³ñòþ âñòàíîâëåííÿ áåçïîñåðåäíüîãî çâ’ÿçêó ì³æ âèä³ëåííÿì áþäæåòíèõ êîøò³â òà ðå-

çóëüòàòàìè ¿õ âèêîðèñòàííÿ, ùî äîñÿãàºòüñÿ çàñòîñóâàííÿì ïðîãðàìíî-ö³ëüîâîãî ìåòîäó ó áþ-

äæåòíîìó ïðîöåñ³;

íîâîþ ñòðóêòóðíîþ îðãàí³çàö³ºþ ä³ÿëüíîñò³ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî ïåðåäáà÷àº ðîç-

ìåæóâàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè çà âèäàìè íà åêñòðåíó, ïåðâèííó, âòîðèííó (ñïåö³àë³çîâàíó), òðå-

òèííó (âèñîêîñïåö³àë³çîâàíó), ïàë³àòèâíó, ìåäè÷íó ðåàá³ë³òàö³þ, òà ñòðàòåã³÷íèì ðîçâèòêîì ãà-

ëóç³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ íà äåðæàâíîìó ð³âí³.

Êð³ì òîãî, ðîçðîáëåííÿ Ïðîãðàìè çóìîâëåíî íåîáõ³äí³ñòþ ðåàë³çàö³¿ îïåðàòèâíèõ ö³ëåé, çàâ-

äàíü òà çàõîä³â Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó ïî ñåêòîðó «Îõîðîíà çäîðîâ’ÿ òà

ñïîðò» äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ÿê³ñíî¿ òà äîñòóïíî¿ ìåäèöèíè â ì. Êèºâ³, à ñàìå:

ïðèâåäåííÿ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ñó÷àñíèõ ïîòðåá;

ðîçâèòîê ïåðâèííî¿ òà âòîðèííî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè; ï³äòðèìêà íåçàõèùåíèõ òà ìàëîçàáåç-

ïå÷åíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ òà ñòâîðåííÿ ì³ñöåâèõ ìåõàí³çì³â çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïíîñò³ ìåäèêà-

ìåíò³â; ïîøèðåííÿ ìîæëèâîñòåé äëÿ ñâîº÷àñíîãî âèÿâëåííÿ çàõâîðþâàíü; âäîñêîíàëåííÿ ñèñ-

òåìè íàäàííÿ åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìåäèöèíè êàòàñòðîô;

³íôîðìàòèçàö³ÿ ñåêòîðà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

Íèí³, âðàõîâóþ÷è ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íó êðèçó, ñóòòºâå çðîñòàííÿ ö³í íà ë³êàðñüê³ çàñîáè òà

ìåäè÷í³ âèðîáè, ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ òà åíåðãîíîñ³¿, ïèòàííÿ åôåêòèâíîãî, ðàö³îíàëüíîãî òà ãà-

ðàíòîâàíîãî ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â ùîäî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ êèÿí ñòàº îñîáëèâî àêòóàëüíèì.

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

ÐÅË 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 çà-

êëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ îáëàäíàííÿì, ë³êàðñüêèìè çàñîáàìè òà ìåäè÷íèìè âèðîáàìè òîùî.

Îáñÿãè òà äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ Ïðîãðàìè:

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

9 407 268,1 òèñ. ãðí, ó òîìó ÷èñë³:

2 900 928,1 òèñ. ãðí íà 2017 ð³ê,

3 124 449,9 òèñ. ãðí íà 2018 ð³ê,

3 381 890,1 òèñ. ãðí íà 2019 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).

Ñòðîêè âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè — 2017-2019 ðîêè.

5. ÍÀÏÐßÌÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ², ÏÅÐÅË²Ê ÇÀÂÄÀÍÜ ² ÇÀÕÎÄ²Â ÏÐÎÃÐÀÌÈ ÒÀ ÐÅÇÓËÜÒÀ-

ÒÈÂÍ² ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ

Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ òà çàõîäè ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Çäîðîâ’ÿ êèÿí» íà 2017-2019 ðîêè

äîäàþòüñÿ (äîäàòîê 2).
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çíèçèòè ñìåðòí³ñòü â³ä çëîÿê³ñíèõ íîâîóòâîðåíü íà 4%; çíèçèòè ïîêàçíèê îíêîçàíåäáàíîñò³

íà 15%; çíèçèòè ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³ íà òóáåðêóëüîç íà 15%; çìåíøèòè ïåðâèííèé âèõ³ä õâî-

ðèõ íà ³íâàë³äí³ñòü íà 7%.

4. Ïîñèëèòè êàäðîâèé ïîòåíö³àë ìåäè÷íî¿ ãàëóç³: çàáåçïå÷èòè óêîìïëåêòîâàí³ñòü êàäðàìè ïî-

ñàä ë³êàð³â íà ð³âí³ 100 %.

5. Ñòâîðèòè ö³ë³ñíó ñèñòåìó ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â óìî-

âàõ ºäèíîãî ìåäè÷íîãî ïðîñòîðó:

ïîë³ïøèòè ³íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ì³ñòà.

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 îáîâ’ÿçê³â.

Äåïàðòàìåíò îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîäàº Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïîñò³éí³é

êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, ïîñò³é-

í³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³íôîðìà-

ö³þ ïðî ñòàí âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè ùîêâàðòàëüíî äî 01 ÷èñëà äðóãîãî ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà çâ³ò-

íèì ïåð³îäîì.

Київський міський голова 
В. Кличко

Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè Ïðîãðàìè º:

äîñÿãíåííÿ ð³âíîïðàâíîñò³ æèòåë³â ì³ñòà Êèºâà ó ïèòàííÿõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ;

ñòâîðåííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ñèñòåìè ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, çîñåðåäæåíî¿ íà ïàö³ºíòîâ³;

ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ êèÿí;

çàáåçïå÷åííÿ ìåäè÷íî¿ ï³äòðèìêè çäîðîâîãî ïî÷àòêó æèòòÿ êèÿí;

çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ êèÿí ó ïîõèëîìó â³ö³, ïîäîâæåííÿ àêòèâíîãî äîâãîë³òòÿ;

ñêîðî÷åííÿ ïîøèðåíîñò³ ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü, â òîìó ÷èñë³ ñîö³àëüíî çíà÷èìèõ;

çàáåçïå÷åííÿ ìåäè÷íî¿ ï³äòðèìêè ñòâîðåííÿ çäîðîâîãî ³ áåçïå÷íîãî ô³çè÷íîãî ñåðåäîâèùà

ó ì³ñò³ Êèºâ³;

ïîêðàùåííÿ ïèòàíü êåð³âíèöòâà ³ çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ ïåðâèííî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òîùî;

çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ë³êàðåíü ³íòåíñèâíîãî ë³êóâàííÿ â ðàìêàõ ö³ë³ñíî¿ ñèñòåìè åêñ-

òðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè;

ìîäåðí³çàö³ÿ ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, â òîìó ÷èñë³ øëÿõîì âïðîâàäæåííÿ ³íâåñòèö³é òà äåð-

æàâíî-ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà.

Âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè äàñòü ìîæëèâ³ñòü:

1. Ïîêðàùèòè äåìîãðàô³÷íó ñèòóàö³þ â ì³ñò³:

çá³ëüøèòè ïîêàçíèêè ñåðåäíüî¿ òðèâàëîñò³ æèòòÿ ìåøêàíö³â ñòîëèö³ íà 1 ð³ê;

çíèçèòè ð³âåíü ìàëþêîâî¿ ñìåðòíîñò³ íà 7% ùîð³÷íî.

2. Óäîñêîíàëèòè îðãàí³çàö³éíó ñòðóêòóðó ñèñòåìè ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ:

ìîäåðí³çóâàòè ñèñòåìó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, çàáåçïå÷èòè

ôóíêö³îíóâàííÿ íà âòîðèííîìó ð³âí³ ë³êàðåíü ³íòåíñèâíîãî ë³êóâàííÿ, ë³êàðåíü ïëàíîâîãî ë³êó-

âàííÿ, öåíòð³â ðåàá³ë³òàö³¿ òà õîñï³ñ³â, îïòèì³çóâàòè ä³ÿëüí³ñòü çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òðå-

òèííî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, ïîäàëüøèé ðîçâèòîê åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè;

äîâåñòè çàáåçïå÷åí³ñòü õîñï³ñíèìè ë³æêàìè â³äïîâ³äíî äî ðåêîìåíäàö³é Âñåñâ³òíüî¿ îðãàí³-

çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (1 ë³æêî íà 10000 íàñåëåííÿ);

çá³ëüøèòè ïèòîìó âàãó ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, ùî íàäàºòüñÿ ë³êàðÿìè çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè — ñ³-

ìåéíèìè ë³êàðÿìè, ùîðîêó íà 7-10 â³äñîòê³â, íà çàñàäàõ ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè íà ð³âí³ àìáóëàòîð-

íî-ïîë³êë³í³÷íî¿ äîïîìîãè — ùîðîêó íà 5-7 â³äñîòê³â;

ñòâîðèòè óìîâè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðèíöèïó îðãàí³çàö³¿ òà êîîðäèíàö³¿ ë³êàðåì çàãàëüíî¿ ïðàêòè-

êè — ñ³ìåéíèì ë³êàðåì íàäàííÿ ïàö³ºíòàì ñïåö³àë³çîâàíî¿ òà ñòàö³îíàðíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè;

çá³ëüøèòè ïèòîìó âàãó ÷èñåëüíîñò³ ïàö³ºíò³â, ÿê³ ïî÷èíàþòü òà çàê³í÷óþòü ë³êóâàííÿ íà ð³âí³

ïåðâèííî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, äî 60 â³äñîòê³â;

äîñÿãòè íîðìàòèâó çàáåçïå÷åíîñò³ àìáóëàòîð³ÿìè çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè — ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè

äî 1 íà 10 òèñ. íàñåëåííÿ ç ìåòîþ íàáëèæåííÿ ïåðâèííî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè äî ïàö³ºíòà;

çàáåçïå÷èòè íàñåëåííÿ ïîñëóãàìè ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè íà ð³âí³ 75 %.

3. Ï³äâèùèòè ÿê³ñòü íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè:

ïîêðàùèòè çàáåçïå÷åííÿ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî çàñíîâàí³ íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ë³êàðñüêèìè çàñîáàìè òà ìåäè÷íèìè âèðîáàìè;

ïîêðàùèòè âèÿâëåííÿ çàõâîðþâàíü íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ òà çíèçèòè ð³âåíü ñìåðòíîñò³ íàñåëåííÿ

ó ïðàöåçäàòíîìó â³ö³ íà 3 %;

çíèçèòè ð³âåíü ñìåðòíîñò³ â³ä çàõâîðþâàíü îðãàí³â êðîâîîá³ãó íà 5%; çìåíøèòè ëåòàëüí³ñòü â

ñòàö³îíàðàõ â³ä ãîñòðîãî ³íôàðêòó ì³îêàðäà òà â³ä ³íñóëüòó íà 10%;

Äîäàòîê 1

äî Ïðîãðàìè

Ресурсне забезпечення міської цільової програми «Здоров’я киян»
на 2017 � 2019 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити
на виконання Програми

Роки виконання Програми Усього витрат на
виконання
Програми2017 рік 2018 рік 2019 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 2 900 928,1 3 124 449,9 3 381 890,1 9 407 268, 1

Державний бюджет

Бюджет м. Києва 2 900 628,1 3 124 149,9 3 381 590,1 9 406 368,1

Кошти інших джерел 300,0 300,0 300,0 900,0

Äîäàòîê 2

äî Ïðîãðàìè

Напрями діяльності та заходи міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2017 � 2019 роки
№
з/п

Найменування
завдання

Перелік заходів Строк
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (тис. грн) Очікуваний результат

Всього 2017 рік 2018 рік 2019 рік Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Міська цільова комплексна програма "Здоров'я киян" на 2017 % 2019
роки

Всього: 9 407 268,1 2 900 928,1 3 124 449,9 3 381 890,1

Бюджет міста
Києва

9 406 368,1 2 900 628,1 3 124 149,9 3 381 590,1

Інші кошти 900,0 300,0 300,0 300,0

А Розвиток первинної медико%санітарної допомоги 443 267,7 93 205,3 147 760,6 202 301,8

1. Центри первинної медико%санітарної допомоги 404 227,0 80 845,4 134 742,3 188 639,3

1.1. Впровадження автономізації
закладів охорони здоров'я

2017% 2019 Департамент
охорони здоров'я
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації) (далі
% Департамент
охорони здоров'я),
управління
охорони здоров'я
районних в місті
Києві державних
адміністрацій
(далі%У03 РДА)

Без
фінансування

Перехід до
нових
принципів та
методів
фінансування,
що базуються
на оплаті
конкретних
результатів
діяльності
кожного
конкретного
медичного
закладу

75% 90% 100%

1.2. Подальший розвиток
інституту сімейного лікаря в
столиці

2017% 2019 Департамент
охорони здоров'я,
У03 РДА

Без
фінансування

Задоволення до
80% попиту
громадян на
медичну
допомогу на
рівні первинної
медико%
санітарної
допомоги

65% 75% 80%

1.3. Введення програми
управління бронхіальною
астмою на рівні ПМСД з
реімбурсацією 100% від ціни
відшкодування особам, які
перебувають на обліку

2017% 2019 Департамент
охорони здоров'я,
У03 РДА

Бюджет міста
Києва

58 704,4 11 740,9 19 568,1 27 395,4 показник
затрат, тис. грн

11 740,9 19 568,1 27 395,4

показник
продукту
(кількість осіб,
що підлягають
забезпеченню)

17 587 17 587 17 587

показник
ефективності,
витрати на
одного
пацієнта, 
тис. грн

0,67 1,11 1,56

показник якості,
показник
зниження
госпіталізації та
викликів
невідкладної
медичної
допомоги, %

25% 27% 30%
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1.4.Введення програми
управління хронічними
обструктивними
захворюваннями легень з
відшкодуванням підліткам,
відшкодуваннями пенсіонерам і
особам у працездатному віці

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я, УОЗ
РДА

Бюджет міста
Києва

16 500,6 3 300,1 5 500,2 7 700,3 показник
затрат, тис. грн

3 300,1 5 500,2 7 700,3

показник
продукту
(кількість осіб,
що підлягають
забезпечення)

9 763 9 763 9 763

показник
ефективності,
витрати на
одного
пацієнта, тис.
грн

0,34 0,56 0,79

показник якості,
показник
зниження
госпіталізації та
викликів
невідкладної
медичної
допомоги, %

25% 57% 30%

1.5. Введення програми
управління артеріальною
гіпертензією на рівні первинної
медико%санітарної допомоги з
реімбурсацією в розмірі 50%
пенсіонерам і особам
працездатного віку від
розрахункової ціни
відшкодування

2017%2019 Департамент
охорони
здоров'я, УОЗ
РДА

Бюджет міста
Києва

108 896,2 21 779,24 36 298,73 50 818,23 показник
затрат, тис. грн

21 779,2 36 298,7 50818,2

показник
продукту
(кількість осіб,
що підлягають
забезпечення)

463 870 463 870 463 870

показник
ефективності,
витрати на
одного
пацієнта, тис.
грн

0,05 0,08 0,11

показник якості,
показник
зниження
гострого
інфаркту
міокарда, %

5% 7% 10% 

1.6. Введення програми
управління стенокардією на рівні
ПМСД з реімбурсацією в розмірі
50%

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я, УО3
РДА

Бюджет міста
Києва

172 901,8 34 580,35 57 633,92 80 687,49 показник
затрат, тис. грн

34 580,4 57 633,9 80 687,5

показник
продукту
(кількість осіб,
що підлягають
забезпечення)

145 564 145 564 145 564

показник
ефективності,
витрати на
одного
пацієнта, 
тис. грн

0,24 0,40 0,55

показник якості,
показник
зниження
приступів та
викликів
екстреної
медичної
допомоги, %

5% 7% 10%

1.7. Введення програми
управління діабетом 2 типу на
рівні ПМСД з реімбурсацією в
розмірі 100% дітям, 50%
пенсіонерам і 50% особам
працездатного віку від
розрахункової ціни
відшкодування

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я, УО3
РДА

Бюджет міста
Києва

36 445,3 7 289,06 12 148,43 17 007,80 показник
затрат, тис. грн

7 289,1 12 148,4 17 007,8

показник
продукту
(кількість осіб,
що підлягають
забезпеченню)

78 534,0 78 534,0 78 534,0 

показник
ефективності,
витрати на
одного
пацієнта, тис.
грн

0,09 0,15 0,22

показник якості,
показник
зниження
ускладнень, %

5% 7% 10%

1.8. Введення програми
управління виразковою
хворобою шлунку і 12%ти палої
кишки на рівні ПМСД з
реімбурсацією лікарських засобів
у розмірі 100% дітям, 50%
пенсіонерам і 50% особам
працездатного віку від
розрахункової ціни
відшкодування

2017% 2020 Департамент
охорони
здоров'я, УО3
РДА

Бюджет міста
Києва

9 640,6 1 928,11 3 213,52 4 498,93 показник
затрат, тис. грн

1 928,1 3 213,5 4 498,9

показник
продукту
(кількість осіб,
що підлягають
забезпеченню)

52 221,0 52 221,0 62 221,0

показник
ефективності,
витрати на
одного
пацієнта, 
тис. грн

0,037 0,062 0,072

показник якості,
показник
зниження
загострень
захворювань та
оперативних
втручань, %

10% 20% 30%

1.9. Профілактика вроджених
аномалій. Забезпечення
фолієвою кислотою вагітних
жінок в перший триместр
вагітності

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я, УО3
РДА

Бюджет міста
Києва

1 138,2 227,64 379,41 531,17 показник
затрат, тис. грн

227,6 379,4 531,2

показник
продукту
(кількість осіб,
що підлягають
забезпеченню) 

29 100 29 100 29 100 

показник
ефективності,
витрати на
одного
пацієнта, 
тис. грн 

0,008 0,013 0,018 

показник якості,
показник
зниження
вроджених
аномалій, % 

30% 35% 40% 

2. Зменшення поширеності інфекційних хвороб 39 040,7 12 359,9 13 018,2 13 662,5 

2.1. Забезпечення зниження рівня
захворюваності груп епідемічного
ризику на гепатит В шляхом
проведення щеплень 

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я 

Бюджет міста
Києва 

2 055,8 681,0 690,9 683,9 показник
затрат, тис. грн 

681,0 690,9 683,9 
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показник
продукту
(кількість осіб,
що підлягають
вакцинації:
медичні
працівники) 

2416 2420 2425 

показник
ефективності,
витрати на
одного
пацієнта, 
тис. грн 

0,282 0,285 0,282 

показник якості,
показник
зниження
захворювання
на гепатит, % 

10% 30% 40% 

2.2. Забезпечення проведення
передсезонної імунопрофілактики грипу
в групах епідемічного ризику (в тому
числі дітей з будинків дитини, медичних
працівників закладів охорони здоров'я)

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

1 962,6 653,2 654,4 655,0 показник
затрат, тис. гри

653,2 654,4 655

показник
продукту
(кількість доз з
розрахунку на
медичних
працівників та
дітей з будинків
дитини)

4318 4325 4330

показник
ефективності,
витрати на одну
вакцинацію,
тис. грн

0,1513 0,1513 0,1513

показник якості,
динаміка
середнього
розміру
допомоги, %

100% 100% 100%

2.3. Закупівля імунобіологічних
препаратів для проведення екстреної
імунопрофілактики проти дифтерії,
правця, сказу за епідемічними
показаннями серед дитячого та
дорослого населення

2017%2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

9 191,9 2 892,7 3 063,7 3 235,5 показник
затрат, тис. грн

2 892,7 3 063,7 3 235,5

показник
продукту
(кількість доз з
розрахунку на
кількість
пацієнтів, що
підлягають
вакцинації)

44 090,0 44 090,0 44 090,0

показник
ефективності,
витрати на одну
дозу, тис. грн

0,066 0,069 0,073 

показник якості,
динаміка
середнього
розміру
допомоги, % 

100% 100% 100%

2.4. Забезпечення закупівлі туберкуліну з
метою своєчасної діагностики для
лікувально%профілактичних закладів
педіатричної мережі

2017%2019 Департамент
охорони
здоров'я, УОЗ
РДА

Бюджет міста 
Києва

25 607,8 8 058,8 8 535,1 9 013,9 показник
затрат, тис. грн

8 058,8 8 535,1 9 013,9 

показник
продукту
(кількість дітей
від 4 до 14
років)

322 352 322 352 322 352

показник
ефективності,
витрати на одну
дозу, тис. грн

0,025 0,026 0,028

показник якості,
динаміка
середнього
розміру
охоплення,%

98% 98% 98%

2.5. Забезпечення закупівлі вакцини
проти пневмококової інфекції для
щеплення дітей групи ризику за станом
здоров'я

2017%2019 Департамент
охорони 
здоров'я 

Бюджет міста 
Києва

222,6 74,2 74,2 74,2 показник
затрат, тис. грн

74,2 74,2 74,2

показник
продукту
(кількість дітей,
що підлягають
щепленню)

50 50 50

показник
ефективності,
показник витрат
на дитину, 
тис. грн

1,484 1,484 1,484

показник якості,
динаміка
охоплення
вакцинацією, %

100% 100% 100%

Б. Розвиток вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги 8 212 654,6 2 562 755,9 2 725 388,0 2 924 510,6

I. Консультативно%діагностичні центри, консультативні поліклініки ЛПЗ 593 997,8 186 649,6 197 431,1 209 917,1

1. Раннє виявлення онкологічних захворювань

1.1. Запровадження скринінгових програм
в роботі закладів охорони здоров'я з
метою раннього виявлення
передпухлинних захворювань і
злоякісних новоутворень, зокрема
шийки матки, молочної залози, та інших
локалізацій, використання електронних
систем цитологічних обстежень

2017%2019 Департамент
охорони
здоров'я, УО3
РДА

Без
фінансування

Раннє
виявлення
передпухлин%
них
захворювань і
злоякісних
новоутворень

2. Ендокринологічні захворювання 510 286,9 163 652,1 169 834,1 176 800,7

2.1. Цукровий діабет 500 551,9 160 545,1 166 589,1 173 417,7

2.1.1. Забезпечення тест%смужками
хворих на цукровий діабет для контролю
рівня глюкози у крові 

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

43 083,7 12 670,0 14 145,9 16 267,8 показник
затрат, тис. грн

12 670,0 14 145,9 16 267,8

показник
продукту
(кількість
хворих, які
потребують
забезпечення)

12 798 13 182 13 578
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показник
ефективності,
середній обсяг
витрат на
одного хворого,
тис. грн

0,99 1,07 1,20

показник якості,
динаміка
охоплення
пацієнтів, %

100% 100% 100% 

2.1.2. Забезпечення гарантовано і
безперебійно хворих на цукровий діабет
інсулінами в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я, УО3
РДА

Бюджет міста
Києва

419 783,9 135 810,6 139 885,5 144 087,8 показник
затрат, тис. грн

135 810,6 139 885,5 144 087.8

показник
продукту
(кількість
хворих)

12 798 13 182 13 578

показник
ефективності,
витрати на
одного хворого,
тис. грн

10,6 10,6 10,6

показник якості,
динаміка
охоплення
хворих
інсулінами,
100%

100% 100% 100%

2.1.3. Забезпечення витратними
матеріалами до експрес%аналізаторів для
вимірювання глікованого гемоглобіну

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я, УО3
РДА

Бюджет міста
Києва

19 556,0 6 359,5 6 515,5 6 681,0 показник
затрат, тис. грн

6 359,5 6 515,5 6 681,0

показник
продукту
(кількість
досліджень %
двічі на рік для
хворих на
цукровий
діабет)

25 438 26 062 26 724

показник
ефективності,
орієнтовна
вартість одного
дослідження,
тис. грн

0,25 0,25 0,25

показник якості,
динаміка
охоплення
дослідженнями,
100%

100% 100% 100%

2.1.4. Забезпечення витратними
матеріалами до біохімічних аналізаторів
для вимірювання мікроальбумінурії та
визначення креатинину крові

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я, УО3
РДА

Бюджет міста
Києва

18 128,3 5 705,0 6 042,2 6 381,1 показник
затрат, тис. грн

5 705,0 6 042,2 6381,1

показник
продукту,
кількість
досліджень

90 837 95 379 100 148

показник
ефективності,
витрати на
одного хворого,
тис. грн

0,063 0,063 0,064

показник якості,
динаміка
охоплення
дослідженням,
100%

100% 100% 100%

2.1.5. Проведення ранньої діагностики та
профілактики цукрового діабету 2%го
типу

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Без
фінансування

2.2. Гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження 9 735,0 3 107,0 3 245,0 3 383,0

2.2.1. Забезпечення безкоштовно
препаратами гормону росту дітей, хворих
на гіпофізарний нанізм та нанізм різного
походження

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я, УО3
РДА

Бюджет міста
Києва

9 735,0 3 107,0 3 245,0 3 383,0 показник
затрат, тис. грн

3 107,0 3 245,0 3 383 0

показник
продукту
(кількість дітей,
хворих на
нанізм)

150 156 163

показник
ефективності,
витрати на
одного
пацієнта, тис.
грн

20,71 20,80 20,75

показник якості,
динаміка
охоплення
препаратами,
100%

100% 100% 100%

3. Розвиток амбулаторної нефрологічної допомоги 83 710,9 22 997,5 27 597,0 33 116,4

3.1. Забезпечення препаратами
імуносупресивної терапії пацієнтів, які
перенесли операцію трансплантації
нирки та солідних органів, та хворих з
нефротичним синдромом

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я, УО3
РДА

Бюджет міста
Києва

83 710,9 22 997,5 27 597,0 33 116,4 показник
затрат, тис. грн

22 998,0 27 597,0 33 116,4

показник
продукту
(кількість
хворих)

125 150 180

показник
ефективності,
витрати на
одного
пацієнта, тис.
грн

183,98 183,98 183 98

показник якості,
динаміка
охоплення
імуносупре%
сорною
терапією, 100%

100% 100% 100%

II. Лікарні інтенсивного лікування (ЛІЛ) 38 276,9 12 045,8 12 757,7 13 473,4

1. Лікування серцево%судинних та судинно%мозкових захворювань 38 276,9 12 045,8 12 757,7 13 473,4

1.2. Забезпечення інфарктних відділень
закладів охорони здоров'я препаратами
для проведення тромболізису та
ад'ювантного супроводу у хворих на
гострий коронарний синдром

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

3 890,0 1 224,2 1 296,6 1 369,3 показник
затрат, тис. грн

1 224,2 1 296,6 1 369,3
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показник
продукту
(кількість
хворих, що
потребують
тромболізису)

350 350 350

показник
ефективності,
витрати на
одного
пацієнта, тис.
грн

3,50 3,70 3,91

показник якості,
динаміка
охоплення
пацієнтів
тромбо%
лізисом, 100%

100% 100% 100%

1.3. Забезпечення хворих високого
ризику кардіологічних та інфарктних
відділень закладів охорони здоров'я
ефективними засобами профілактики
тромбоемболічних ускладнень

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

13 889,7 4 371,1 4 629,4 4 889,1 показник
затрат, тис. грн

4 371,1 4 629,4 4 889,1

показник
продукту
(кількість
пацієнтів)

5 160 5 160 5 160

показник
ефективності,
витрати на
забезпечення
одного
пацієнта, тис.
грн

0,85 0,90 0,95

показник якості,
динаміка
охоплення
тромболітич%
ною терапією
пацієнтів,%

100% 100% 100%

1.4. Забезпечення хворих інфарктних та
кардіологічних відділень закладів
охорони здоров'я високоефективними
антиаритмічними засобами

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

1 394,0 438,7 464,6 490,7 показник
затрат, тис. ГРН

438,7 464,6 490,7

показник
продукту
(кількість
хворих із
складними
порушеннями
ритму)

2619 2619 2619

показник
ефективності,
витрати на
одного
пацієнта, тис.
гри

0,17 0,1В 0,19

показник якості,
динаміка
охоплення
пацієнтів
антиаритміч%
ними
препаратами,
100%

100% 100% 100%

1.5. Забезпечення хворих інфарктних
відділень закладів охорони здоров'я
високоефективними засобами лікування
кардіогенного шоку різноманітного
походження

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

7 372,4 2 320,1 2 457,2 2 595,1 показник
затрат, тис. грн

2 320,1 2 457,2 2 595,1

показник
продукту
(кількість
пацієнтів)

300 300 300

показник
ефективності,
затрати на
одного
пацієнта, 
тис. грн

7,73 8,19 8,65

показник якості,
динаміка
середнього
охоплення
лікуванням,
100%

100% 100% 100%

1.6. Забезпечення інфарктних відділень
закладів охорони здоров'я препаратами
для стабілізації інфарктзалежної
атеросклеротичної бляшки у хворих на
гострий коронарний синдром

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

402,0 126,5 134,0 141,5 показник
затрат, тис. грн

126,5 134 141,5

показник
продукту
(кількість
пацієнтів)

6 000 6 000 6 000

показник
ефективності,
витрати на
одного
пацієнта, тис.
грн

0,021 0,022 0,024

показник якості,
динаміка
забезпечення
лікування,
100%

100% 100% 100%

1.7. Передбачити видатки на проведення
тромболізису та нейропротекції в
судинних центрах для лікування хворих
на мозковий інсульт

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

11 328,8 3 565,2 3 775,9 3 987,7 показник
затрат, тис. грн

3 565,2 3 775,9 3 987,7

показник
продукту
(кількість
пацієнтів)

150 150 150

показник
ефективності,
вартість
лікування на
одного хворого,
тис. грн

23,77 25,17 26,58

показник якості,
динаміка
охоплення
хворих
тромболізисом

100% 100% 100%

1.8. Забезпечення функціонування
закладів охорони здоров'я за принципом
"Чиста медицина % безпечна медицина"

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Без
фінансування

III. Лікарні планового лікування (ЛПЛ) 3 244 945,9 1 002 545,4 1 077 191,7 1 165 208,7

1. Розвиток нефрологічної допомоги 658 049,4 183 090,8 216 237,2 258 721,3
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1.1. Впровадження методу прижиттєвої
пункційної біопсії нирки у Київському
міському науково%практичному центрі
нефрології та діалізу Київської міської
клінічної лікарні № 3

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

915,2 288,0 305,0 322,1 показник
затрат, тис. грн

288,0 305,0 322,1

показник
продукту
(кількість
процедур)

120 120 120

показник
ефективності,
витрати однієї
процедури, 
тис. грн

2,40 2,54 2,68

показник якості,
динаміка
забезпечення
лікуванням,
100%

100% 100% 100%

1.2. Забезпечення закупівлі виробів
медичного призначення, витратних
матеріалів, необхідних для проведення
гемодіалізу, гемофільтрації та
перитонеального діалізу у дітей та
дорослих

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

544 911,0 149 701,0 179 641,0 215 569,0 показник
затрат, тис. грн

149 701,0 179 641,0 215 569,0

показник
продукту
(кількість
пацієнтів)

553 663 795

показник
ефективності,
витрати на
одного
пацієнта, 
тис. грн

270,71 270,95 271,16 

показник якості,
динаміка
охоплення
діагностикою

100% 100% 100%

1.3. Забезпечення закупівлі медикаментів
та засобів медичного призначення,
необхідних для проведення гемодіалізу,
гемодіафільтрації у дітей та дорослих
(гепарин, фізіологічний розчин, шприци,
перев'язувальний матеріал, антисептики
для рук та шкіри, рукавички, вакцина
проти гепатиту В)

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

61 596,2 17 038,0 20 318,2 24 240,0 показник
затрат, тис. грн

17038,0 20318,2 24240,0

показник
продукту
(кількість
пацієнтів)

434 510 605

показник
ефективності,
витрати на
одного
пацієнта, 
тис. грн

39,26 39,84 40,07

показник якості,
динаміка
охоплення
пацієнтів, 100%

100% 100% 100%

1.4. Забезпечення закупівлі препаратів
еритропоетину для пацієнтів, що
лікуються методами замісної ниркової
терапії

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

33 309,1 9 592,1 11 031,0 12 686,0 показник
затрат, тис. грн

9592,1 11031 12686

показник
продукту
(кількість
пацієнтів, що
знаходяться на
замісній
терапії)

470 540 620

показник
ефективності,
затрати на
одного
пацієнта, 
тис. грн

20,41 20,43 20,46

показник якості,
динаміка
забезпечення
пацієнтів
препаратами
еритропо%
етину, %

100% 100% 100% 

1.5. Забезпечення закупівлі препаратів
для корекції порушень фосфорно%
кальцієвого обміну, вторинного
гіперпаратиреозу для пацієнтів, що
лікуються методами замісної ниркової
терапії

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

5 716,2 1 576,8 1 892,2 2 247,2 показник
затрат, тис. грн

1576,8 1892,2 2247,2

показник
продукту
(кількість
пацієнтів)

553 663 785

показник
ефективності,
витрати на
одного
пацієнта, 
тис. грн

2,851 2,854 2,863

показник якості,
динаміка
охоплення
лікуванням
одного
пацієнта, %

100% 100% 100%

1.6. Забезпечення закупівлі лабораторних
реактивів для обстеження пацієнтів
(загальноклінічні аналізи, біохімічні
аналізи, контроль електролітів крові, на
сироватковий феритин, трансферин та
паратгормон в сироватці крові пацієнтів,
які лікуються замісною підтримувальною
терапією)

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

9 253,1 2 546,3 3 049,8 3 657,0 показник
затрат, тис. грн

2 546,3 3 049,8 3 657,0

показник
продукту
(кількість
пацієнтів)

553 663 795

показник
ефективності,
витрати на
одного
пацієнта, 
тис. грн

4,6 4,6 4,6

показник якості,
динаміка
охоплення
обстеженням,
%

100% 100% 100%

1.7. Забезпечення закупівлі лабораторних
аналізаторів крові та сечі для лабораторії
Київського міського науково%
практичного центру нефрології та діалізу
Київської міської клінічної лікарні № 3

2017 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

2 348,6 2 348,6 показник
затрат, тис. грн

2318,6

показник
продукту
(кількість
аналізаторів)

5

показник
ефективності,
вартість одного
аналізатора,
тис. грн

463,72

показник якості,
забезпеченість
аналізаторами,
%

100%

2. Розвиток ендокринологічної допомоги 4 367,0 1 374,3 1 455,5 1 537,2
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2.1. Забезпечення закладів охорони
здоров'я реактивами, тест%системами та
витратними матеріалами для
вимірювання глікованого гемоглобіну,
мікроальбумінурії та постійного
моніторингу глюкози в крові

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

1 182,4 372,1 394,1 416,2 показник
затрат, тис. грн

372,1 394,1 416,2

показник
продукту
(дослідження)

3121 3312 3500

показник
ефективності,
витрати на одне
дослідження,
тис. грн

0,12 0,12 0,12

показник якості,
динаміка
охоплення
обстеженням
пацієнтів, що
підлягають, %

100% 100% 100%

2.2. Забезпечення закупівлі реактивів для
визначення статевих гормонів

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

324,8 102,2 108,2 114,3 показник
затрат, тис. грн

102,2 108,2 114,3

показник
продукту
(кількість
громадян, що
підлягають
обстеженню)

1136 1202 1270

показник
ефективності,
витрати на одне
обстеження,
тис. грн

0,09 0,09 0,09

показник якості,
обсяг
охоплення
обстеженням
пацієнтів, що
підлягають, %

100% 100% 100%

2.3. Закупівля реактивів та тест%систем
для обстеження хворих з тиреоїдною
патологією

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

2 859,9 900,0 953,2 1 006,7 показник
затрат, тис. грн

900,0 953,2 1006,7

показник
продукту
(кількість
пацієнтів, що
підлягають
обстеженню)

10000 10050 10100 

показник
ефективності,
вартість одного
обстеження,
тис. грн

0,09 0,09 0,10

показник якості,
рівень
охоплення
обстеженням
пацієнтів та
забезпечення
реактивами, %

100% 100% 100%

2.4. Проведення профілактики
йододефіциту у вагітних жінок та дітей 
м. Києва

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Без
фінансування

3. Розвиток неврологічної допомоги 182 445,0 56 881,8 62 043,9 63 519,3

3.1. Розсіяний склероз 159 923,7 49 792,2 54 503,0 55 628,5

3.1.1. Забезпечення проведення лікування
хворим на розсіяний склероз

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

158 587,7 49 376,2 54 063,0 55 148,5 показник
затрат, тис. грн

49 376,2 54063,0 55 148,5

показник
продукту
(кількість
пацієнтів, що
підлягають
проведенню
терапії)

1822 1996 2035

показник
ефективності,
вартість на
одного
пацієнта, 
тис. грн

27,1 27,1 27,1

показник якості,
рівень
забезпечення
лікуванням, %

100% 100% 100%

3.1.2. Забезпечення проведення
діагностичних обстежень хворих на
розсіяний склероз

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

1 336,0 416,0 440,0 480,0 показник
затрат, тис. грн

416 440 480

показник
продукту
(кількість
хворих)

520 550 600

показник
ефективності,
витрати на
одного хворого,
тис. грн

0,8 0,8 0,8

показник якості,
рівень
забезпечення
обстеженням
хворих, %

100% 100% 100%

3.2. Медична допомога дітям з ДЦП 3 805,8 1199,8 1 303,0 1 303,0

3.2.1. Закупівля медикаментів для дітей,
хворих на церебральний параліч
(Ботулінічний токсин типу А)

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

3 805,8 1 199,8 1 303,0 1 303,0 показник
затрат, тис. грн

1 199,8 1 303,0 1 303,0

показник
продукту
(кількість
хворих із
спастичною
формою ДЦП)

235 235 235

показник
ефективності,
витрати на одну
хвору дитину,
тис. грн

5,11 5,54 5,54

показник якості,
рівень
охоплення
лікуванням
дітей, хворих на
ДЦП, %

100% 100% 100%

3.3. Медична допомога дітям, хворим на епілепсію 10 731,8 3 377,3 3 576,9 3 777,6
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3.3.1. Закупівля медикаментів для дітей,
хворих на епілепсію

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я, УО3
РДА

Бюджет міста
Києва

10 731,8 3 377,3 3 576,9 3 777,6 показник затрат,
тис. грн

3 377,3 3 576,9 3 777,6

показник продукту
(кількість хворих з
резистентною
формою епілепсії)

571 571 571

показник
ефективності,
витрати на одного
пацієнта, 
тис. грн

5,91 6,26 6,62

показник якості,
рівень
забезпечення
хворих на епілепсію
дітей ліками, %

100% 100% 100%

3.4. Медична допомога дітям, хворим на аутизм 7 983,8 2 512,5 2 661,0 2 810,3

3.4.1. Забезпечення лікарськими
засобами дітей міста Києва, хворих на
аутизм

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я, УО3
РДА

Бюджет міста
Києва

7 983,8 2 512,5 2 661,0 2 810,3 показник затрат,
тис. грн

2 512,5 2661,0 2 810,3

показник продукту
(кількість хворих на
аутизм, що
підлягають
лікуванню)

450 450 450

показник
ефективності,
вартість лікування
на одного хворого,
тис. грн

5,58 5,91 6,25

показник якості,
рівень
забезпечення
хворих на аутизм
дітей ліками, %

100% 100% 100%

Онкологічна служба 2 021 460,6 642 488,3 670 320,6 708 651,7

4 4.1. Удосконалення методів діагностики та лікування онкологічних хворих 1 903 888,8 605 488,3 631 133,9 667 266,6

4.1.1. Забезпечення Київського міського
клінічного онкологічного центру
лікарськими засобами та препаратами
супроводу для лікування онкологічних
хворих

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я,
Київський
міський
клінічний
онкологічний
центр

Бюджет міста
Києва

1 884 288,8 592 988,3 628 033,9 663 266,6 показник затрат,
тис. грн

592 988,3 628 033,9 663 266,6

показник продукту
(кількість пацієнтів)

4 500 4 500 4 500

показник
ефективності,
вартість лікування
одного пацієнта, 
тис. грн

131,78 139,56 147,39

показник якості,
рівень
забезпечення
пацієнтів, що
потребують
лікування, ліками,
%

100% 100% 100% 

4.1.2. Забезпечення Київського міського
клінічного онкологічного центру
радіофармацевтичними препаратами,
джерелами іонізуючого випромінювання,
радіоізотопами

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я,
Київський
міський
клінічний
онкологічний
центр

Бюджет міста
Києва

19 600,0 12 500,0 3 100,0 4 000,0 показник затрат,
тис. грн

12 500,0 3 100,0 4 000,0

показник продукту
(кількість
процедур)

9600 2200 2500

показник
ефективності,
орієнтовна вартість
однієї процедури, 
тис. грн

1,3 1,4 1,6

показник якості,
рівень
забезпечення
процедурами
пацієнтів, що
потребують, %

100% 100% 100%

4.2. Удосконалення діагностики та лікування онкологічно хворих дітей 31 776,2 10 000,0 10 591,0 11185,2

4.2.1. Забезпечення дітей, хворих на
онкологічні захворювання, лікарськими
засобами та виробами медичного
призначення

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я,
Київський
міський
клінічний
онкологічний
центр

Бюджет міста
Києва

31 776,2 10 000,0 10 591,0 11 185,2 показник затрат,
тис. грн

10 000,0 10 591,0 11 185,2

показник продукту
(кількість хворих)

30 30 30

показник
ефективності,
вартість лікування
для одного
пацієнта, 
тис. грн

333,33 353,03 372,84

показник якості,
динаміка
забезпечення
пацієнтів, що
потребують
забезпечення
ліками та виробами
медичного
призначення, %

100% 100% 100%

4.3. Забезпечення функціонування Центру ядерної медицини Київського міського клінічного
онкологічного центру

85 795,6 27 000,0 28 595,7 30 199,9

4.3.1. Забезпечення джерелами
іонізуючого випромінювання, засобами
радіологічної безпеки, витратними
матеріалами та сервісного
обслуговування високотехнологічного
обладнання

2017% 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

85 795,6 27 000,0 28 595,7 30 199,9 показник затрат,
тис. грн

27 000,0 28 595,7 30 199,9

показник продукту
(кількість
обстежень)

5 500 5 500 5 500

показник
ефективності,
вартість одного
обстеження, тис.
грн

4,91 5,20 5,49

показник якості,
рівень
забезпечення
пацієнтів, що
потребують
обстеження, %

100% 100% 100% 

5. Розвиток офтальмохірургії 234 349,2 73 750,0 78 108,6 82 490,5

Ïðîäîâæåííÿ â íàñòóïíîìó íîìåð³
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18. 27040�11 ТОВ «Автобансервіс» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район,
вул. Братиславська
/вул. Бойченка, 16

19. 26193�10 ТОВ «Автобансервіс» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район,
просп. Героїв
Сталінграда, 42

20. 27049�11 ТОВ «Автобансервіс» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
вул. Саперно�
Слобідська,270 м від
будинку № 22

21. 27050�11 ТОВ «Автобансервіс» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
вул. Саперно�
Слобідська 150 м від
будинку № 22

22. 27051�11 ТОВ «Автобансервіс» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район,
вул. Саперно�
Слобідська, 104

23. 27052�11 TOB «Автобансервіс» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район,
Дніпровська
набережна, 18

24. 26190�10 TOB «Автобансервіс» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район,
вул. Синьоозерна, 2�б,
навпроти

25. 27053�11 TOB «Автобансервіс» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район,
Дніпровська
набережна, 16�а

26. 26196�10 TOB «Автобансервіс» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
вул. Саперно�
Слобідська,80 м від
мосту (вул. Кіквідзе)

27. 27028�11 TOB «Автобансервіс» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Печерський район,
бульв. Дружби Народів
/Чеська, 5/17

28. 27012�11 TOB «Автобансервіс» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район,
просп. Перемоги, 73/1

29. 27016�11 TOB «Автобансервіс» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

54 Печерський район, пл.
Либідська/автостоянка
(за парканом)

30. 27046�11 TOB «Автобансервіс» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район,
вул. Богатирська,
2/вул. Героїв Дніпра

31. 27054�11 TOB «Автобансервіс» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район,
вул. Богатирська/вул.
Героїв Дніпра

32. 26192�10 TOB «Автобансервіс» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район,
вул. Братиславська
/вул. Миропільська,
13�а

33. 27033�11 ТОВ «Автобансервіс» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район,
просп. Миколи Бажана,
5

34. 25993�10 ТОВ «Луверс» Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

140 Святошинський район,
вул. Гната Юри, 20 
(№ 6)

35. 27029�11 ТОВ «Автобансервіс» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район,
бульв. Дружби 
Народі в, 840 м до
Печерського мосту

1. Відмовити в продовженні строку дії дозво�
лів на розміщення зовнішньої реклами згідно з
додатком до цього розпорядження у кількості
19 дозволів.

2. Контроль за виконанням цього розпоряд�
ження покласти на заступників голови Київської

міської державної адміністрації згідно з розпо�
ділом обов'язків.

Голова
В. Кличко

Про відмову в продовженні строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 142 від 7 лютого 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну систему

у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення реклами в місті
Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Концепції розвитку
зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня 2012 року 
№ 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Додаток
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

07.02.2017 р. №142

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких не продовжується

Керівник апарату В. Бондаренко

1. Відмовити в продовженні строку дії дозво�
лів на розміщення зовнішньої реклами згідно з
додатком до цього розпорядження у кількості
35 дозволів.

2. Контроль за виконанням цього розпоряд�
ження покласти на заступників голови Київської

міської державної адміністрації згідно з розпо�
ділом обов'язків.

Голова
В. Кличко

Про відмову в продовженні строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 140 від 7 лютого 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну сис;

тему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених пос;
тановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення реклами
в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Концепції
розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня 2012
року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Додаток
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

07.02.2017 р. № 140

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких не продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа, кв. м Місце розташування
рекламного засобу

1. 08026�05 Приватне
підприємство
«Метеор»

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

18 Голосіївський район,
вул. Антоновича   (вул.
Горького), 32

2. 06027�04 Приватне
підприємство
«Метеор»

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

20 Печерський район,
бульв. Лесі Українки, 2

3. 14400�07�П�1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«АЛЬХОР АУТДОР»

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Святошинський район,
вул. Гната Юри, 16

4. 14999�07�П�1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«АЛЬХОР АУТДОР»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район,
вул. Героїв космосу, 4
(розподілювач)

5. 14399�07�П�1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«АЛЬХОР АУТДОР»

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Святошинський район,
вул. Святошинська, 6
(перед поворотом на
вул. Верховинну)

6. 27018�11 TOB «Автобансервіс» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район,
Дніпровська
набережна/Княжий
затон, 16�д

7. 26195�10 ТОВ «Автобансервіс» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район,
вул. Синьоозерна,
1/52, навпроти

8. 27411�11 TOB «Монако Груп» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Святошинський район,
Велика Кільцева
дорога

9. 27022�11 TOB «Автобансервіс» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район,
Дніпровська
набережна /заїзд на
просп. Миколи Бажана

10. 27024�11 TOB «Автобансервіс» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район,
просп. Повітрофлотський
/вул. Волинська

11. 27025�11 ТОВ «Автобансервіс» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район,
Дніпровська
набережна/з'їзд з
просп. Миколи Бажана

12. 27020�11 TOB «Автобансервіс» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район,
Дніпровська
набережна, 17�а,
навпроти

13. 27031�11 TOB «Автобансервіс» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район,
бульв. Дружби
Народів/вул. Чеська, 4

14. 27032�11 ТОВ «Автобансервіс» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район,
просп. Миколи Бажана,
3�а, навпроти

15. 27038�11 ТОВ «Автобансервіс» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район,
вул. Богатирська, 2�б,
навпроти

16. 27011�11 ТОВ «Автобансервіс» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район,
просп. Перемоги
/станція метро
«Берестейська»

17. 26191�10 ТОВ «Автобансервіс» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район,
вул. Зої Гайдай, 9/8

18. 27040�11 ТОВ «Автобансервіс» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район,
вул. Братиславська
/вул. Бойченка, 16
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№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного засобу Площа, кв.м Місце розташування
рекламного засобу

1 12452�06 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«УКРСИББАНК»

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,44 Оболонський район,
просп. Героїв
Сталінграда, 49

2 28420�11 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«БРОКБІЗНЕСБАНК»

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,87 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 41

3 28419�11 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«БРОКБІЗНЕСБАНК»

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

18,92 Деснянський район,
просп. Маяковського
Володимира, 72

4 28415�11 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«БРОКБІЗНЕСБАНК»

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,7 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 54�а

5 30162�12 ПУБЛІЧНЕ АКІЦОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«БРОКБІЗНЕСБАНК»

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8 Шевченківський район,
вул. Саксаганського, 115�а

6 31013�12 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«БРОКБІЗНЕСБАНК»

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,5 Святошинський район,
вул. Академіка Туполєва,
19

7 30139�12�П�1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «МІСЬКИЙ
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК»

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,9 Печерський район, вул.
Московська, 46/2

8 49089�15 TOB «Гараж мобайл груп» Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,2703 Солом'янський район,
бульв. Чоколівський, 1

9 49097�15 TOB «Гараж мобайл груп» Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,33 Солом'янський район,
бульв. Чоколівський, 1

10 53327�15 TOB «Сушия» Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,855 Шевченківський район,
вул. Велика
Житомирська, 6/11

11 53328�15 TOB «Сушия» Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,98 Шевченківський район,
вул. Велика
Житомирська, 6/11

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа, кв. м Місце розташування
рекламного засобу

1 32233�13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ФІДОБАНК»

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,98 Шевченківський район, 
вул. Саксаганського, 120

2 32246�13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ФІДОБАНК»

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,3 Шевченківський район, 
вул. Саксаганського, 120

3 32237�13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ФІДОБАНК»

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,4 Шевченківський район, 
вул. Саксаганського, 120

4 32245�13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ФІДОБАНК»

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,988 Шевченківський район, 
вул. Саксаганського,  120

5 40620�14 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«УКРГАЗБАНК»

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6 Солом'янський район, 
вул. Лебедєва�Кумача, 6

6 43494�15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МТІ»

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

27 Дарницький район, 
вул. М. Гришка, 3�а

1. Скасувати 11 дозволів на розміщення зов�
нішньої реклами згідно з додатком до цього
розпорядження.

2. Контроль за виконанням цього розпоряд�
ження покласти на заступників голови Київської

міської державної адміністрації згідно з розпо�
ділом обов'язків.

Голова 
В. Кличко

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 144 від 7 лютого 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил

розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003
року № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

Додаток
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

07.02.2017 р. № 144

Дозволи на розміщення зовнішньої 
реклами, що скасовуються

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа, кв. м Місце розташування
рекламного засобу

1. 02311�03 TOB «Українська
реклама»

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 28�30 (на
розподільчій смузі, навпроти
«Круглої башти», вул.Євгена
Коновальця, 44) № 7

2. 01511�03 TOB «Українська
реклама»

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Архітектора Городецького,
на розі вул.Заньковецької,4

3. 02309�03 TOB «Українська
реклама»

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 28 (на
розподільчій смузі) № 4

4. 02310�03 TOB «Українська
реклама»

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 28 (на
розподільчій смузі) № 3

5. 04616�04�П�1 TOB «БігБорд» Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Солом'янський район,
просп. Валерія
Лобановського (просп.
Червонозоряний), 2

6. 02130�03 TOB «БігБорд» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

7. 02132�03 TOB «БігБорд» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

8. 02131�03 TOB «БігБорд» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

9. 04507�04�П�1 TOB «БігБорд» Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Солом'янський район, пл.
Севастопольська

10. 12934�06 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Рекламна Група
«Малліс»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район,
просп. Леся Курбаса/ вул.
Картвелішвілі, навпроти 
буд. № 1

1 1. 03521�04�П�1 TOB «БігБорд» Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

12. 04725�04�П�2 TOB «Українська
реклама»

Лайтпостер, що стоїть
окремо на опорі
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Архітектора Городецького,
12/3

13. 05449�04 TOB «Українська
реклама»

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6,8238 Печерський район, вул.
Генерала Алмазова
(вул.Кутузова) /бул. Лесі
Українки,№ 1

1�І. 08259�05�П� 2 TOB «Українська
реклама»

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6,8238 Голосіївський район, вул.
Саксаганського, 42

15. 06243�04 TOB «БігБорд» Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 43 (зелена
зона)

16. 01171�03�ЗМ�1 TOB «БігБорд» Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Солом'янський район,
просп. Повітрофлотський,
поворот на Солом'янську
площу

17. 09129�05�П�1 TOB «Українська
реклама»

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6,8238 Голосіївський район, вул.
Саксаганського, 26/ вул.
Антоновича, 26

18. 11371�05�П�1 TOB «Українська
реклама»

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6,8283 Голосіївський район, вул.
Ділова (вул. Димитрова), 13

19. 27448�11 ТО В «Монако
Груп»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, просп.
Валерія Лобановського
(просп.Червонозоряний),
виїзд з вул. Мистецької

1. Скасувати 6 дозволів на розміщення зов�
нішньої реклами згідно з додатком до цього
розпорядження.

2. Контроль за виконанням цього розпоряд�
ження покласти на заступників голови Київської

міської державної адміністрації згідно з розпо�
ділом обов'язків.

Голова 
В. Кличко

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 143 від 7 лютого 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил

розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003
року № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

Додаток
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

07.02.2017 р. № 143

Дозволи на розміщення зовнішньої 
реклами, що скасовуються

Керівник апарату В. Бондаренко
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1. Скасувати 5 дозволів на розміщення зов�
нішньої реклами згідно з додатком до цього
розпорядження.

2. Контроль за виконанням цього розпоряд�
ження покласти на заступників голови Київської

міської державної адміністрації згідно з розпо�
ділом обов'язків.

Голова 
В. Кличко

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 145 від 7 лютого 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил

розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003
року № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

Додаток
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

07.02.2017 р. № 145

Дозволи на розміщення 
зовнішньої реклами, що скасовуються

На   основі   аналізу   європейського  досвіду  та   спираючись   на   норми законодавства   України,    визначити
принципи   та   механізми   участі територіальної громади міста Києва у бюджетному процесі на місцевому рівні,
окреслити основні чинники успішної співпраці стейкхолдерів бюджетного процесу на місцевому рівні.

Вимоги, що оцінюються   під час розв'язання: Знання законодавства

Професійні чи технічні знання

Знання сучасних інформаційних технологій

Прийняття ефективних рішень

Управління публічними фінансами

Робота з інформацією

Розкрийте традиційні та сучасні форми комунікативної діяльності органів влади щодо поширення інформації про
їх діяльність, запропонуйте відповідні коригування у Комплексну міську цільову програму «Електронна столиця»
на 2015�2018 року, затверджену рішенням Київської міської ради від 02.07.2015 року № 654/1518 (за потреби),
або у інші нормативні акти у даній сфері правового регулювання з метою впровадження сучасних форм
комунікативної діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій.

Вимоги, що оцінюються    під час розв'язання: Знання законодавства

Професійні чи технічні знання

Знання сучасних інформаційних технологій

Прийняття ефективних рішень

Робота з інформацією

Окресліть пріоритетні публічні послуги виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, надання яких можливо перевести в електронний
вигляд за найближчий календарний рік.

Вимоги, що оцінюються під час розв'язання: Знання законодавства

Професійні чи технічні знання

Знання сучасних інформаційних технологій

Прийняття ефективних рішень

Робота з інформацією

Проаналізувати Комплексну міську цільову програму «Електронна столиця» на  2015�2018  року,  затверджену
рішенням  Київської міської  ради  від 02.07.2015 року № 654/1518 та надати пропозиції стосовно:
� пріоритетності реалізації завдань;
� оптимізації видатків бюджету міста Києва на її виконання;
� можливості розробки та запуску мобільних додатків на безоплатній основі.

Вимоги, що оцінюються під час розв'язання: Професійні чи технічні знання

Знання сучасних інформаційних технологій

Прийняття ефективних рішень

Управління публічними фінансами

Робота з інформацією

№ № дозволу Розповсюджува
ч реклами

Тип рекламного засобу Площа, кв. м Місце розташування
рекламного засобу

1 38881�13 TOB «Сушия» Кронштейн на фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,98 Дніпровський район, просп.
Возз'єднання, 2/1�а

2 39482�13 TOB «Сушия» Кронштейн на фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,5 Печерський район, вул.
Московська, 29�а

3 39480�13 TOB «Сушия» Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

2,17 Печерський район, вул.
Московська, 29�а

4 39019�13 TOB «Сушия» Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

9 Дніпровський район, просп.
Возз'єднання, 2/1�а

5 39018�13 TOB «Сушия» Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

9 Дніпровський район, просп.
Возз'єднання, 2/1�а

Керівник апарату В. Бондаренко

1. Затвердити ситуаційні завдання для осіб,
які претендують на зайняття вакантної посади
першого заступника директора Департаменту
інформаційно�комунікаційних технологій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) (категорія «Б»),
що додаються.

2. Затвердити ситуаційні завдання для осіб,
які претендують на зайняття вакантної посади
першого заступника директора Департаменту

фінансів виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації)
(категорія «Б»), що додаються.

3. Оприлюднити це розпорядження на Єди�
ному веб�порталі територіальної громади міс�
та Києва.

4. Контроль за виконанням цього розпоряд�
ження залишаю за собою.

Голова
В. Кличко

Про затвердження ситуаційних завдань для осіб, які
претендують на зайняття вакантних посад державної служби

категорії «Б» у виконавчому органі Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації)

Розпорядження № 146 від 7 лютого 2017 року
Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної

служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, враховуючи
протокол № 1/2017 засідання Конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
державної служби категорії «Б» у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній
адміністрації) від 03 лютого 2016 року:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

07.02.2017 р. № 146

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ 
для осіб, які претендують на зайняття вакантної посади першого

заступника директора Департаменту інформаційно;комунікаційних
технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) 
(категорія «Б»)

Ситуаційне завдання № 1.

Ситуаційне завдання № 2.

Ситуаційне завдання № 3.

Примітка. Відповідно до пунктів 40, 42�46,
48 Порядку проведення конкурсу на зайняття
посад державної служби, затвердженого поста�
новою Кабінету Міністрів України від 25 берез�
ня 2016 року № 246, ситуаційні завдання прово�
дяться з метою об'єктивного з'ясування спро�
можності кандидатів використовувати свої знан�
ня, досвід під час виконання посадових обов'яз�
ків, а також з метою комплексної перевірки кан�
дидатів на відповідність професійній компетен�
тності, оцінки комунікаційних якостей, володін�
ня комп'ютером, знань іноземної мови та вмін�
ня приймати рішення (за наявності таких вимог
до посади). Ситуаційні завдання для категорії
«Б» розробляє та затверджує державний орган,
в якому проводиться конкурс, з урахуванням
специфіки та вимог до професійної компетен�
тності кандидата, визначених в умовах прове�
дення конкурсу. Ситуаційні завдання розв'язу�
ються письмово.

Кожен кандидат розв'язує від одного до трьох
ситуаційних завдань залежно від категорії по�
сади та вимог, які необхідно оцінити. Кількість си�
туаційних завдань для кандидатів визначаєть�
ся конкурсною комісією. Усі кандидати, які пре�
тендують на одну посаду, розв'язують однако�
ві ситуаційні завдання. На розв'язання одного си�
туаційного завдання кандидатові надається не
більше однієї години. Конкурсна комісія визна�
чає результати розв'язання ситуаційного зав�
дання згідно з вимогами до професійної ком�
петентності кандидата, на виявлення яких спря�

моване дане завдання. Для оцінювання резуль�
татів розв'язання ситуаційного завдання вико�
ристовується така система:

2 бали виставляється кандидатам, які вияви�
ли глибокі знання та успішно розв'язали ситуа�
ційне завдання;

1 бал виставляється кандидатам, які розв'яза�
ли ситуаційне завдання в обсязі, достатньому для
подальшої роботи;

0 балів виставляється кандидатам, які не
розв'язали ситуаційне завдання в установле�
ний строк.

Визначення результатів розв'язання ситуа�
ційних завдань здійснюється кожним членом
конкурсної комісії індивідуально та вноситься
до відомості про результати ситуаційних зав�
дань. Остаточною оцінкою у батах за розв'язан�
ня ситуаційного завдання є середнє арифме�
тичне значення індивідуальних оцінок членів
конкурсної комісії. Конкурсна комісія може прий�
няти рішення про залучення експертів (не мен�
ше двох) у відповідній сфері для проведення
оцінки відповідності окремим вимогам, які оці�
нюються за допомогою ситуаційних завдані». У
такому разі оцінку (0�1�2) дає експерт. Така оцін�
ка враховується членами конкурсної комісії під
час надання власної оцінки.

Кандидати, які отримали середній бал 0,5 або
нижче за однією з вимог, не можуть бути допу�
щені до наступного етапу конкурсу.

Керівник апарату
В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

07.02.2017 р. № 146

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ 
для осіб, які претендують на зайняття вакантної посади першого

заступника директора Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(категорія «Б»)
Ситуаційне завдання № 1.
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№ Найменування основних засобів та
матеріальних активів

Площа, кв. м Балансова
вартість, тис. грн
(без ПДВ)

Загальна Нежилих
приміщень

1. Основні засоби

1.1 Будівлі і споруди 3905,00 3905,00 3476,224

1.2 Машини та обладнання � � �

1.3 Інструменти, прилади, інвентар � � 252,173

1.4 Багаторічні насадження � � �

1.5 Інші основні засоби (в тому числі об'єкти
зовнішнього благоустрою)

� � 1087,27

2. Інші необоротні матеріальні активи � � �

Вартість в цілому: 4815,667

міської ради порядку проект рішення до порядку
денного, представник виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) не пізніше ніж за вісім календарних
днів до дня пленарного засідання звертається
до Київського міського голови щодо розгляду
на пленарному засіданні питання про включення
до порядку денного такого проекту рішення.

У разі, якщо проект порядку денного пленарного
засідання Київської міської ради сформований,

представник виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
готує та не пізніше ніж за один календарний
день до дня пленарного засідання подає
Київському міському голові проект обгрунтування
винятковості випадку й невідкладності розгляду
проекту рішення на пленарному засіданні Київської
міської ради.»

Керівник апарату
В. Бондаренко

1. Зарахувати до комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва майно, ство�
рене в результаті реконструкції стадіону за�
гальноосвітнього навчального закладу № 217 по
провулку Поліський, 9 в Дарницькому районі
м. Києва, згідно з додатком.

2. Передати майно, зазначене у пункті 1 цьо�
го розпорядження, до сфери управління Дар�
ницької районної в місті Києві державної адмі�
ністрації.

3. Дарницькій районній в місті Києві держав�
ній адміністрації здійснити в установленому по�

рядку приймання�передачу майна, зазначено�
го у пункті 1 цього розпорядження, та надати
акт приймання�передачі до Департаменту ко�
мунальної власності м. Києва виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

4. Контроль за виконанням цього розпоряд�
ження покласти на заступників голови Київської
міської державної адміністрації згідно з розпо�
ділом обов'язків.

Голова
В. Кличко

Про зарахування до комунальної власності територіальної
громади міста Києва майна, створеного 

в результаті реконструкції стадіону загальноосвітнього 
навчального закладу № 217 по провулку Поліський, 9 

в Дарницькому районі м. Києва
Розпорядження № 152 від 9 лютого 2017 року

Відповідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про
впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду,
гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення комунального
підприємства «Позняки;Інвест;УКБ Дарницького району міста Києва» (листи від 23 травня 2015 року № 335
та від 16 жовтня 2015 року № 510), у зв'язку з прийняттям в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта
«Реконструкція стадіону загальноосвітнього навчального закладу № 217 по провулку Поліський, 9 в Дарницькому
районі м. Києва» (Декларація про готовність об'єкта до експлуатації від 06 жовтня 2015 року № КВ143152790453),
з метою надійного утримання та якісного обслуговування об'єктів, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

Додаток
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

09.02.2017 р. № 152

Майно, створене в результаті реконструкції стадіону загальноосвітнього
навчального закладу № 217 по провулку Поліський, 9 в Дарницькому районі

м. Києва, яке зараховується до комунальної власності територіальної
громади міста Києва та передається до сфери управління Дарницької

районної в місті Києві державної адміністрації

1. Зарахувати до комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва та передати
у володіння та користування публічному акціо�
нерному товариству «Акціонерна компанія «Ки�
ївводоканал» зовнішні каналізаційні мережі на

вулицях Кобзарській, Косенко, у провулку Коб�
зарському згідно з додатком в межах та на умо�
вах, визначених Угодою про передачу в управ�
ління відкритому акціонерному товариству «Ак�
ціонерна компанія «Київводоканал» майна, що

Про зарахування до комунальної 
власності територіальної громади 

міста Києва зовнішніх каналізаційних мереж
Розпорядження № 153 від 9 лютого 2017 року

Відповідно до статтей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про
впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду,
гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціальної інфраструктури», розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 07 жовтня 2003 року № 1878 «Про комплексний розвиток інженерно;транспортної
інфраструктури мікрорайонів малоповерхової (приватної) забудови», з метою надійного утримання та якісного
обслуговування майна, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Керівник апарату В. Бондаренко

Дослідити особливості забезпечення та запропонувати напрями підвищення прозорості і відкритості бюджетного
процесу у місті Києві.

Вимоги, що оцінюються під час розв'язання: Знання законодавства

Професійні чи технічні знання

Знання сучасних інформаційних технологій

Прийняття ефективних рішень

Управління публічними фінансами

Робота з інформацією

Затвердити зміни до Регламенту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), затвердженого
розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної

адміністрації) від 08 жовтня 2013 року № 1810,
що додаються.

Голова
В. Кличко

Про затвердження змін до Регламенту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації)
Розпорядження № 151 від 9 лютого 2017 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в
Україні», Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 грудня 1999 року № 2263:

Ситуаційне завдання № 2.

Примітка. Відповідно до пунктів 40, 42�46, 48
Порядку проведення конкурсу на зайняття по�
сад державної служби, затвердженого поста�
новою Кабінету Міністрів України від 25 берез�
ня 2016 року № 246, ситуаційні завдання прово�
дяться з метою об'єктивного з'ясування спро�
можності кандидатів використовувати свої знан�
ня, досвід під час виконання посадових обов'яз�
ків, а також з метою комплексної перевірки кан�
дидатів на відповідність професійній компетен�
тності, оцінки комунікаційних якостей, володін�
ня комп'ютером, знань іноземної мови та вмін�
ня приймати рішення (за наявності таких вимог
до посади).

Ситуаційні завдання для категорії «Б» роз�
робляє та затверджує державний орган, в яко�
му проводиться конкурс, з урахуванням специ�
фіки та вимог до професійної компетентності
кандидата, визначених в умовах проведення
конкурсу. Ситуаційні завдання розв'язуються
письмово.

Кожен кандидат розв'язує від одного до трьох
ситуаційних завдань залежно від категорії поса�
ди та вимог, які необхідно оцінити. Кількість си�
туаційних завдань для кандидатів визначаєть�
ся конкурсною комісією. Усі кандидати, які пре�
тендують на одну посаду, розв'язують однако�
ві ситуаційні завдання. На розв'язання одного си�
туаційного завдання кандидатові надається не
більше однієї години. Конкурсна комісія визна�
чає результати розв'язання ситуаційного зав�
дання згідно з вимогами до професійної ком�
петентності кандидата, на виявлення яких спря�

моване дане завдання. Для оцінювання резуль�
татів розв'язання ситуаційного завдання вико�
ристовується така система:

2 бали виставляється кандидатам, які вияви�
ли глибокі знання та успішно розв'язали ситуа�
ційне завдання;

1 бал виставляється кандидатам, які розв'яза�
ли ситуаційне завдання в обсязі, достатньому для
подальшої роботи;

0 балів виставляється кандидатам, які не
розв'язали ситуаційне завдання в установле�
ний строк.

Визначення результатів розв'язання ситуа�
ційних завдань здійснюється кожним членом
конкурсної комісії індивідуально та вноситься
до відомості про результати ситуаційних зав�
дань. Остаточною оцінкою у балах за розв'язан�
ня ситуаційного завдання є середнє арифме�
тичне значення індивідуальних оцінок членів
конкурсної комісії. Конкурсна комісія може прий�
няти рішення про залучення експертів (не мен�
ше двох) у відповідній сфері для проведення
оцінки відповідності окремим вимогам, які оці�
нюються за допомогою ситуаційних завдань. У
такому разі оцінку (0�1�2) дає експерт. Така оцін�
ка враховується членами конкурсної комісії під
час надання власної оцінки.

Кандидати, які отримали середній бал 0,5 або
нижче за однією з вимог, не можуть бути допу�
щені до наступного етапу конкурсу.

Керівник апарату
В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

09.02.2017 р. № 151

Зміни до Регламенту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 08 жовтня 2013 року № 1810

1. Пункт 1.2 Глави 1 Розділу VIII Регламенту
викласти у такій редакції: 

«1.2. Проекти рішень, суб'єктом подання яких
є виконавчий орган Київської міської ради
(Київська міська державна адміністрація), візують
як суб'єкти подання Київський міський голова
або перший заступник голови (заступник голови)
згідно з розподілом обов'язків, керівник
структурного підрозділу виконавчого органу –
розробник проекту рішення та керівник юридичної
служби розробника.»

2. Пункт 2.2 Глави 2 Розділу VIII Регламенту
викласти у такій редакції: 

«2.2. Проект рішення Київської міської ради,
який подається виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською державною

адміністрацією), погоджується першим
заступником голови (заступником голови), який
спрямовує і координує діяльність розробника,
керівниками структурних підрозділів виконавчого
органу, до компетенції яких належать зазначені
в проекті рішення питання, начальником
юридичного управління апарату виконавчого
органу, першим заступником голови (у разі,
якщо він не погоджує проект рішення як такий,
що спрямовує і координує діяльність розробника)
та керівником апарату.»

3. Пункт 3.7 Глави 3 Розділу VIII Регламенту
викласти у такій редакції: 

«3.7. У разі, коли за результатами засідання
Президії Київської міської ради не включено
розглянутий у визначеному Регламентом Київської
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є комунальною власністю територіальної гро�
мади міста Києва від 20 листопада 2003 року (в
редакції договору на володіння та користуван�
ня майном територіальної громади міста Киє�
ва від 01 грудня 2006 року), яка укладена між
ВАТ «АК «Київводоканал» та Київською міською
державною адміністрацією.

2. Департаменту комунальної власності м.
Києва виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації)
спільно з Подільською районною в місті Києві
державною адміністрацією вжити заходів що�

до передачі у володіння та користування пуб�
лічному акціонерному товариству «Акціонерна
компанія «Київводоканал» зовнішні каналіза�
ційні мережі, зазначені у пункті 1 цього розпо�
рядження.

3. Контроль за виконанням цього розпоряд�
ження покласти на заступників голови Київської
міської державної адміністрації згідно з розпо�
ділом обов'язків.

Голова
В. Кличко

Додаток
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації) 

09.02.2017 р. року № 153

зовнішні каналізаційні мережі, які зараховуються 
до комунальної власності 
територіальної громади 

міста Києва та передаються 
у володіння та користування 

публічному акціонерному товариству 
«Акціонерна компанія «Київводоканал»

Назва об'єкта та адреса
розташування

Діаметр
труб, мм

Довжина, м Матеріал
труб

Рік введення в
експлуатацію

Вартість об'єкта, грн. (без
ПДВ)

первісна,
балансова

ринкова
станом на
28.09.2016

1 2 3 4 5 6 7

Зовнішня каналізаційна
мережа на вулиці
Кобзарській

300 209,8 ПВД 2004 208560,0 518159,0

Зовнішня каналізаційна
мережа на вулиці
Косенко

200 107,2 ПВД 2004 107439,0 266928,0

Зовнішня каналізаційна
мережа у провулку
Кобзарському

200 189,0 ПВД 2004 247014,0 613697,0

Всього: 563013,0 1398784,0

Керівник апарату В. Бондаренко

1. Унести до розпорядження виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 03 лютого 2011 ро�
ку № 133 «Про реєстрацію Статуту релігійної
організації «релігійна громада незалежної по�
місної церкви Християн Віри Євангельської «Мо�
лодіжна християнська церква «Скіменс» («Мо�
лоді леви») у Шевченківському районі м. Киє�
ва» такі зміни:

у заголовку та пункті першому розпоряджен�
ня слова «релігійної громади незалежної поміс�
ної церкви Християн Віри Євангельської «Мо�
лодіжна християнська церква «Скіменс» («Мо�
лоді леви») у Шевченківському районі м. Киє�
ва» замінити словами «Релігійна громада неза�
лежної помісної церкви Християн Віри Єван�
гельської «Молодіжна християнська церква «Скі�
менс» («Молоді леви») у Подільському районі

м. Києва».
2. Зареєструвати зміни до Статуту релігій�

ної організації «релігійна громада незалежної
помісної церкви Християн Віри Євангельської
«Молодіжна християнська церква «Скіменс»
(«Молоді леви») у Шевченківському районі м.
Києва, зареєстрованого розпорядженням ви�
конавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 03
лютого 2011 року №133 (в редакції розпоряд�
ження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 29 жовтня 2015 року № 1061), виклав�
ши його в новій редакції, що додається.

Голова
В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 03 лютого 2011 року № 133 «Про реєстрацію Статуту 
релігійної організації «релігійна громада 

незалежної помісної церкви Християн Віри 
Євангельської «Молодіжна християнська церква 

«Скіменс» («Молоді леви») 
у Шевченківському районі м. Києва»

Розпорядження № 154 від 9 лютого 2017 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву Го;

лови Ради релігійної організації «релігійна громада незалежної помісної церкви Християн Віри Євангель;
ської «Молодіжна християнська церква «Скіменс» («Молоді леви») у Шевченківському районі м. Києва» від
24 листопада 2016 року та протокол загальних зборів членів релігійної організації «релігійна громада неза;
лежної помісної церкви Християн Віри Євангельської «Молодіжна християнська церква «Скіменс» («Моло;
ді леви») у Шевченківському районі м. Києва» від 28 березня 2016 року № 5:

Про затвердження робочого проекту «Реконструкція дамб 
мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації»

Розпорядження № 106 від 2 лютого 2017 року
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто;герой Київ»:

1. Затвердити робочий проект «Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької стан�
ції аерації», враховуючи експертний звіт державного підприємства «Жилком» від 10 жовтня 2016
року № 2039А, з такими техніко�економічними показниками:

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), що передбачені зведеним кошторисним
розрахунком вартості будівництва, здійснює замовник будівництва на підставі обґрунтувальних
документів та результатів їх детальної перевірки в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської
міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Показники Одиниця виміру
Кількість

мулове поле № 1 мулове поле № 2

Характер будівництва реконструкція 

Площа ділянок га 83,4242 81,7443

Робоча площа каскадів відстоювання га 48,9079 55,6520

Площа покриття м2 33 224,0 27550,0

Площа озеленення м2 136635,0 205400,0

Будівельний об'єм дамб тис. м3 728,730 783,061

Потужність об'єкта тис. м3/рік 4380,00

Кількість робочих місць місце 12

Загальна кількість працівників осіб 36 

Споруди напуску мулу шт. 8 9

Перепускні споруди надмулової води шт. 6 8

Споруди випуску води шт. 6 10

Дренажний канал (мулове поле №1) 

довжина м 2331,0

ширина м 10�15

Напірний трубопровід D400 мм м 1641,0

Скидний трубопровід D500 мм м 1118,0

Скидний трубопровід D400 мм м 168,0

Напірний трубопровід подачі мулової води від НС до
БСА D400 мм

м 1370,0

Кошторисна вартість будівництва, тис. грн 664 908,360

у тому числі будівельних робіт: тис. грн 517 591,449

устаткування тис. грн 15 338,333

інші витрати тис. грн 131 978,578

Тривалість будівництва міс. 18

Трудомісткість будівництва люд.�дні в 80

Річна потреба в електроенергії тис.кВт/рік 43,313

Встановлений термін експлуатації років 20

Загальна кошторисна вартість в поточних цінах станом
на 22.11.2016 складає: 
у тому числі: 
будівельні роботи 
устаткування 
інші витрати 
у тому числі виконано в цінах і станом на 01.04.2016: 
будівельні роботи 
устаткування 
інші витрати

тис. грн 634 249,246 

494 468,329 
15 338,333 

124 442,584 
180 134,219 
143 590,477 

0,000 
36 543,742

Про визнання такими, що втратили чинність, 
окремих розпоряджень виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 109 від 2 лютого 2017 року

Відповідно до законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльно;
сті», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи розпоряджен;
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 лютого 2016
року № 48 «Про організаційно;правові заходи, пов’язані з наданням адміністративних послуг у сферах держав;
ної реєстрації речових прав та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб;підприємців, реєстрації місця про;
живання/перебування фізичних осіб у межах міста Києва, а також наданням відомостей з Державного земель;
ного кадастру», з метою приведення у відповідність з вимогами законодавства України, в межах функцій ор;
гану місцевого самоврядування:

Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) від 27 жовтня 2009 року № 1227
«Про затвердження Положення про порядок
оформлення права власності на об’єкти неру�
хомого майна в м. Києві»;

розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) від 07 квітня 2010 року № 216 «Про вне�
сення змін та доповнень до розпорядження ви�

конавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 27.10.2009
№ 1227»;

розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) від 03 вересня 2011 року № 1592
«Про внесення змін та доповнень до розпоря�
дження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
від 27.10.2009 № 1227».

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 52598
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Ó Êàçàõñòàí³ ãîòóþòü
íîâó ïðîãðåñèâíó çì³íó
Êàçàõñòàí ïî÷èíàº âëàñíó òåõ-

íîëîã³÷íó ðåâîëþö³þ, îêðåì³

àñïåêòè ÿêî¿ íà ïîñòðàäÿí-

ñüêîìó ïðîñòîð³ ðàí³øå íå áó-

ëè ðåàë³çîâàí³. Ñóö³ëüíà àâ-

òîìàòèçàö³ÿ,ðîçâèòîê øòó÷íîãî

³íòåëåêòó ³ ì³æíàðîäíèé òåõ-

íîïàðê ñòàðòàï³â – âñå öå äëÿ

Êàçàõñòàíó, âî÷åâèäü, âæå íå-

äàëåêå ìàéáóòíº. Ïðåçèäåíò

Íóðñóëòàí Íàçàðáàºâ äàâ äî-

ðó÷åííÿ ïåðåâåñòè åêîíîì³-

êó êðà¿íè íà íîâó ïëàòôîðìó

äî 2025 ðîêó.

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

ÎÒÆÅ, Êàçàõñòàí ó ÷åðãîâèé
ðàç äîâ³â, ùî ìàº çàâäàííÿ óâ³é-
òè â òðèäöÿòêó íàéá³ëüø ðîçâè-
íåíèõ êðà¿í ñâ³òó. ² ç êîæíèì äíåì
öÿ ³äåÿ íàáóâàº âñå á³ëüø ðåàëü-
íèõ òà ïðàêòè÷íèõ îáðèñ³â. Êà-
çàõñòàí ìàº íàì³ð êóëüòèâóâàòè
íîâ³ âèñîêîòåõíîëîã³÷í³ ãàëóç³,
àëå ïðè öüîìó íå ïëàíóº â³äìîâ-
ëÿòèñÿ â³ä ñòàðèõ.

Òàê, ó ðåñïóáë³ö³ ïëàíóþòü çà-
ïóñòèòè ïðîãðàìó «Öèôðîâèé Êà-
çàõñòàí», ÿêà ñïðèÿòèìå ðîçâèò-
êó êîìóí³êàö³é òà çàáåçïå÷èòü
øèðîêèé äîñòóï äî îïòîâîëîêîí-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. À ùîá ïåð-
øèì âïðîâàäæóâàòè íîâ³ òåõíî-
ëîã³¿ â ñôåð³ IT, Êàçàõñòàí ïëàíóº
â³äêðèòè âëàñíó «Ñèë³êîíîâó äî-
ëèíó» - ì³æíàðîäíèé òåõíîïàðê
ñòàðòàï³â. ²íâåñòîðàì òà ï³äïðè-
ºìöÿì ç ð³çíèõ êðà¿í îá³öÿþòü
ïîäàòêîâ³ ï³ëüãè, ñïðîùåí³ â³çî-
âèé ³ òðóäîâèé ðåæèìè. Òîáòî
«ì³ãðàö³ÿ êîìï’þòåðíèõ ãåí³¿â»
òåïåð ö³ëêîì ìîæëèâî çì³íèòü
íàïðÿìîê, ³ îáäàðîâàí³ ïðîãðà-
ì³ñòè é àìá³òí³ ìîëîä³ ï³äïðè-
ºìö³ áóäóòü âè¿æäæàòè íå íà Çà-
õ³ä, à áóäóòü ðåàë³çîâóâàòè ñâî¿
³äå¿ â Êàçàõñòàí³.

Êàçàõñòàí óñï³øíî âèðîùóº íî-
âå ïðîãðåñèâíå ïîêîë³ííÿ. Ðîçó-
ì³þ÷è, ùî ìîâîþ íîâèõ òåõíîëî-
ã³é ñüîãîäí³ º àíãë³éñüêà, â ðåñ-
ïóáë³ö³ ïëàíóþòü ââåñòè îáîâ'ÿç-
êîâå íàâ÷àííÿ â øêîë³ ö³ºþ ìî-
âîþ. ² öå íå ñòàíäàðòíà ïðîãðàìà,
à âèêëàäàííÿ ³íøèõ ïðåäìåò³â ç
êóðñó ñòàðøèõ êëàñ³â íà ìîâ³ Øåê-
ñï³ðà, ùî º ñïðàâæí³ì ïðîðèâîì.
Ùå îäíå íîâîââåäåííÿ, ÿêå âæå
ðåàë³çóºòüñÿ â êðà¿í³ – áåçêîøòîâ-
íà ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íà îñâ³òà. Ç
öüîãî ðîêó îòðèìàòè ¿¿ ìîæå áóäü-
õòî: ³ áåçðîá³òíà ìîëîäü, ³ ëþäè

ñòàðøîãî â³êó, ÿê³ íå ìàþòü ïðî-
ôåñ³éíî¿ îñâ³òè. Êàçàõñòàí ñòâî-
ðþº ÿê³ñíó ïåðñïåêòèâó íà ìàé-
áóòíº, çàïî÷àòêîâóþ÷è íîâó âè-
ñîêîòåõíîëîã³÷íó åêîíîì³êó, ãî-
òóº êàäðè äëÿ ¿¿ óñï³øíîãî ôóíê-
ö³îíóâàííÿ. Òîáòî öå, ïî ñóò³, ³í-
âåñòèö³¿ ó âëàñíèé ëþäñüêèé êà-
ï³òàë ³, î÷åâèäíî, ùî ö³ ³íâåñòè-
ö³¿ áóäóòü ïðèáóòêîâèìè. Êàçàõ-
ñòàíñüêà âëàäà â ïðîöåñ³ åêîíî-
ì³÷íî¿ ìîäåðí³çàö³¿ ïðèä³ëÿº îñîá-
ëèâó óâàãó ñîö³àëüíèì ïèòàííÿì.
Ìîá³ë³çóþ÷è ðåñóðñè íà ðîçáóäî-
âó ñèñòåìè, êðà¿íà íå åêîíîìèòü
íà ñîö³àëüíèõ âèïëàòàõ. Ïåíñ³¿ òà
äîïîìîãè â êðà¿í³ áóäóòü ï³äâè-
ùóâàòè ³ äàë³, çàïåâíèâ Íóðñóë-
òàí Íàçàðáàºâ ó ñâîºìó Ïîñëàíí³
íàðîäó.

Êàçàõñòàí âèáðàâ íàéá³ëüø âäà-
ëèé ÷àñ äëÿ åêîíîì³÷íèõ ïåðåòâî-
ðåíü: ö³íîâà ïîë³òèêà íà íàôòó íà
ïåâíîìó ï³äéîì³, ¿¿ âàðò³ñòü âèùà
çà ò³ çíà÷åííÿ, ùî çàêëàäåí³ â
äåðæàâíîìó áþäæåò³. Òîáòî êðà¿-
íà âñå ùå îòðèìóº â³ä åêñïîðòó ñè-
ðîâèíè ñîë³äí³ äèâ³äåíäè, àëå ïðè
öüîìó âæå ãîòóºòüñÿ äî òîãî ìî-
ìåíòó, êîëè öåé ïåð³îä çàê³í÷èòü-
ñÿ. Ñàìå òîìó â ïðîãðàì³ ìîäåð-
í³çàö³¿ çðîáëåíèé àêöåíò íå ñò³ëü-
êè íà ñåêòîð âèäîáóòêó, ñê³ëüêè íà
íîâ³ òåõíîëîã³¿, à òàêîæ íà ïåðå-
ôîðìàòóâàííÿ áàçîâèõ ãàëóçåé.

Òàê, íàïðèêëàä, â Àñòàí³ ðîá-
ëÿòü ñòàâêó íà ðîçâèòîê ñ³ëüñüêî-
ãî ãîñïîäàðñòâà ³ ïëàíóþòü âèâåñ-
òè Êàçàõñòàí â ÷èñëî íàéá³ëüøèõ
ó ñâ³ò³ âèðîáíèê³â àãðàðíî¿ ïðî-
äóêö³¿, ï³äêðåñëþþ÷è, ùî âîíà áó-
äå åêîëîã³÷íî ÷èñòîþ. Äëÿ ðåàë³-
çàö³¿ ö³º¿ ìåòè ó äåðæàâè º âñå íå-
îáõ³äíå: ÷èìàë³ ðîäþ÷³ ïëîù³ ³ ïî-

ì³ðíèé êë³ìàò. Ðåñïóáë³êà ìàº íà-
ì³ð ïåðåéòè â³ä ñèðîâèííîãî âè-
ðîáíèöòâà äî âèïóñêó ïåðåðîáëå-
íî¿ ñ³ëüãîñïïðîäóêö³¿. Ó áëèçüêî-
ìó ìàéáóòíüîìó – ïðîäóêòè âè-
ðîáíèöòâà Êàçàõñòàíó áóäóòü çó-
ñòð³÷àòèñÿ íå ò³ëüêè íà ïîëèöÿõ
ìàãàçèí³â êðà¿í ªÀÅÑ, à é äàëåêî
çà ¿¿ ìåæàìè. Íàéáëèæ÷³ ï'ÿòü ðî-
ê³â êðà¿íà ìàº íàì³ð ï³äâèùèòè
åêñïîðò ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â ìàé-
æå íàïîëîâèíó, à â ö³ëîìó ÷àñòêó
íåñèðîâèííîãî åêñïîðòó äî 2025
ðîêó – ó äâà ðàçè.

Öå ëèøå åï³çîäè÷í³ ìîìåíòè
ïðîãðàìè ìîäåðí³çàö³¿ Êàçàõñòà-
íó. Äî 2025 ðîêó êðà¿íà ïëàíóº íå
ëèøå çàïðîâàäèòè öèôðîâ³ òåõ-
íîëîã³¿ ïðàêòè÷íî â óñ³ ñôåðè ä³-
ÿëüíîñò³ ³ ïåðåôîðìàòóâàòè àã-
ðàðíèé ñåêòîð, àëå òàêîæ çá³ëü-
øèòè òðàíçèò òîâàð³â ÷åðåç ñâîþ
òåðèòîð³þ, çàéíÿòè ÿêîìîãà á³ëü-
øå ëþäåé, îçäîðîâèòè áàíê³âñüêèé
ñåêòîð ³, ïî ñóò³, ïåðåçàâàíòàæè-
òè âñþ ô³íàíñîâó ñèñòåìó.

Òàêèì ÷èíîì, Êàçàõñòàí ñòâî-
ðþº ñâîþ óí³êàëüíó ìîäåëü åêî-
íîì³÷íîãî çðîñòàííÿ. ² öÿ ìîäåëü
áóäå åôåêòèâíîþ íå ò³ëüêè òîìó,
ùî êðà¿íà â÷èòüñÿ íà äîñâ³ä³ ³í-
øèõ äåðæàâ, àëå ùå é òîìó, ùî åêî-
íîì³÷í³ ïåðåòâîðåííÿ ó ðåñïóá-
ë³ö³ â³äáóâàþòüñÿ ïàðàëåëüíî ç
ïîë³òè÷íèìè.

Ó Êàçàõñòàí³ ãîòóþòü áåçïðå-
öåäåíòíó Êîíñòèòóö³éíó ðåôîð-
ìó, ÿêà ïåðåäáà÷àº ïåðåðîçïî-
ä³ëèòè ïðåçèäåíòñüê³ ïîâíîâà-
æåííÿ íà êîðèñòü ïàðëàìåíòó ³
óðÿäó. Öå, íà çàãàëüíó äóìêó åêñ-
ïåðò³â, ïðèçâåäå äî äåìîêðàòè-
çàö³¿ âñ³º¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè
êðà¿íè �

Ó Êèºâ³ â³äáóäåòüñÿ Ôîðóì
îðãàí³çàö³é ãðîìàäÿíñüêîãî
ñóñï³ëüñòâà 

ÏÐÎ ÖÅ éäåòüñÿ ó ðîçïîðÿäæåíí³ ÊÌÄÀ â³ä 07.02.2017 ¹ 139
«Ïðî óòâîðåííÿ Îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó ç ï³äãîòîâêè òà ïðîâå-

äåííÿ ó 2017 ðîö³ Êè¿âñüêîãî Ôîðóìó îðãàí³çàö³é ãðîìàäÿíñüêîãî
ñóñï³ëüñòâà».

Êð³ì òîãî, çàòâåðäæåíî ñêëàä îðãêîì³òåòó ç ï³äãîòîâêè òà ïðî-
âåäåííÿ Ôîðóìó ó 2017 ðîö³, äî ñêëàäó ÿêîãî óâ³éøëè ïðåäñòàâíè-
êè ì³ñüêî¿ âëàäè òà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é. Ñï³âãîëîâàìè Îðãà-
í³çàö³éíîãî êîì³òåòó ïðèçíà÷åíî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñ³ÿ
Ðåçí³êîâà òà êåð³âíèêà àïàðàòó ÊÌÄÀ Âîëîäèìèðà Áîíäàðåíêà, ñåê-
ðåòàðåì – äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é Ìàðè-
íó Õîíäó.

«Ðîáîòó ç îðãàí³çàö³¿ Ôîðóìó âæå ðîçïî÷àòî. Éîãî ïðîâåäåííÿ
ñïðèÿòèìå íàëàãîäæåííþ êîìóí³êàö³¿ é îáì³íó äîñâ³äîì ì³æ ãðîìàä-
ñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè,à òàêîæ á³ëüø åôåêòèâí³é âçàºìîä³¿ ãðîìàäñüêîñ-
ò³ òà îðãàí³â ì³ñüêî¿ âëàäè. Êè¿âñüêèé Ôîðóì ñòàíå ïîòóæíîþ ïëàò-
ôîðìîþ äëÿ îáãîâîðåííÿ âàæëèâèõ ïèòàíü ³ âèçíà÷åííÿ òðåíä³â ðîç-
âèòêó ãðîìàäñüêîãî ñåêòîðó íà íàéáëèæ÷å ìàéáóòíº»,– çàçíà÷èëà äè-
ðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é Ìàðèíà Õîíäà �
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