
ПІД ЧАС презентації проекту 
мер Києва Віталій Кличко
зауважив, що стартує новинка 
з Подільського району. Він на-
голосив, що багато киян або 
не мають можливості, або часу 
звертатися до закладів охоро-
ни здоров’я. Тому, необхідно 
створити умови для максимального охоплення 
населення якісним медичним сервісом та 
можливістю проконсультуватися у лікаря. 

За словами міського голови, щоб охопити 
якомога більше мешканців столиці, проект 
реалізовуватимуть у декілька етапів. По-перше, 
облаштують пункти «Лікар у вашому домі» 
у багатолюдних місцях. Наразі визначено 
10 точок у Подільському районі, де будуть 
стаціонарні пости: в ЦНАПі, в аптеках КП 
«Фармація» та в декількох супермаркетах. Тут 
працюватимуть в основному лікарі-терапевти, 

сімейні лікарі, які зможуть надати загальну 
консультацію, а за потреби – виписати направ-
лення до профільного спеціаліста. Будь-хто з 
бажаючих зможе у зручному форматі просто 
під час здійснення покупок чи повертаючись 
з роботи проконсультуватися з фахівцями, 
пройти елементарні тести на визначення 
індексу здоров’я, експрес-діагностування для 
виявлення на початковій стадії захворювань 
серцево-судинної системи, цукрового діа-
бету, ВІЛ. 

Мер Києва також скористався послугами 
медиків та пройшов експрес-тестування. «Це 
зайняло у мене не більше двох хвилин. І я 
отримав оперативно результат – щодо вмісту 
цукру в крові, холестерину, поміряв тиск. Так 
само тест зможе пройти будь-хто з відвід-
увачів», – зауважив Віталій Володимирович. 

Він додав, що другим напрямом реалізації 
програми є створення 30 медичних бригад, 

які будуть здійснювати домашні візити. Їх 
укомплектують лікарями, студентами міських 
медичних коледжів та соціальними праців-
никам, які спілкуватимуться із соціально не-
захищеними киянами: інвалідами, дітьми із 
малозабезпечених, неблагополучних родин, 
особами, які не здатні до самообслуговування. 
«У нас велика кількість людей, які не можуть 
самостійно дістатися до лікарні. Ми будемо 
виїжджати до них, щоб надати необхідні по-
слуги», – зазначив міський голова. 

За його словами, столична влада обрала саме 
Подільський район, оскільки тут уже реалізу-
ється проект з попереднього онлайн-запису 
на прийом до лікаря, тобто існує певний облік 
пацієнтів. Це дасть можливість сформувати 
список киян, яким потрібна допомога у першу 
чергу, в домашніх умовах, та які не можуть 
самостійно звернутися до лікаря і потребують 
постійної сторонньої допомоги. 

В свою чергу заступник 
голови КМДА Микола Пово-
розник розповів, що в Поділь-
ському районі експеримент 
триватиме впродовж двох 
місяців. «Проект працює сьо-
годні перший день. Але увага 
до нього, я впевнений, буде 

значна. До кінця року його реалізовуватимуть 
у Подільському районі. А вже з наступного ми 
будемо запроваджувати його в інших куточках 
міста», – наголосив пан Поворозник. 

Він додав, що проект «Лікар у вашому 
домі» передбачатиме своєчасне виявлення та 
попередження захворювань на ранній стадії, 
формуватиме усвідомлене та відповідальне 
ставлення населення до власного здоров’я �

«Лікар у вашому домі» 

Проект «Лікар у вашому домі» реалізовуватиметься в столиці у кілька 
етапів. Наразі визначено 10 точок у Подільському районі, де обладнають 
стаціонарні пости: в ЦНАПі, в аптеках КП «Фармація», і в декількох 
супермаркетах. Будь-хто зможе просто під час здійснення покупок 
чи повертаючись з роботи проконсультуватися з медиками, пройти 
елементарні тести на визначення індексу здоров’я, експрес-діагностування 
для виявлення захворювань серцево-судинної системи, цукрового діабету, 
ВІЛ. Загалом ноу-хау передбачає своєчасне їх попередження на ранній 
стадії, а також формуватиме усвідомлене та відповідальне ставлення 
населення до власного здоров’я.

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ | «Хрещатик»

У парку Вічної Слави 
відбулися урочистості 
з нагоди 74-ї річниці 
визволення Києва від 
фашистських загарбників 

Учора заступник голови КМДА Мико-
ла Поворозник узяв участь в урочистій 
церемонії покладання квітів до могили 
Невідомого солдата у парку Вічної Cлави. 
Захід відбувся у зв’язку з відзначенням 
73-ї річниці визволення України та 74-ї 
річниці визволення Києва від фашистських 
загарбників. Серед запрошених на свято 
також були представники центральних 
органів виконавчої влади, ветерани Другої 
світової війни та учасники АТО. 

«Ми вшановуємо пам’ять тих, хто обе-
рігав нашу землю під час Другої світової 
війни, тих, хто загинув заради мирного 
неба над Батьківщиною і тих, хто з честю 
пройшов дорогу війни та вистояв у боях. 
На жаль, сьогодні питання цілісності нашої 
держави знову актуальне. Тож пам’ятаймо та 
вшановуймо тих, хто ціною свого здоров’я 
і навіть життя, оберігають нас із вами від 
агресора», – наголосив Микола Поворозник. 

Національному 
академічному театру 
опери та балету 
імені Т. Г. Шевченка – 
150 років 
Розпорядженням Кабінету Міністрів Укра-
їни від 18 жовтня 2017 року № 737-р 
затверджено план заходів з підготовки і 
відзначення цієї ювілейної дати. Зокрема 
документом передбачено проведення в 
листопаді святкового гала-концерту та 
фестивалю кращих вистав із репертуару 
театру за участю відомих українських і за-
рубіжних оперних та балетних виконавців. 

Окрім цього, заплановано організувати 
виставку книжок, документів та фоторобіт, 
присвячених творчим здобуткам колективу 
та його видатним діячам, видання літерату-
ри, фотоальбомів, аудіозбірок про історію 
становлення і розвиток театру і випуск 
сувенірної продукції з нагоди ювілею. 

У розпорядженні уряду також йдеться 
про виготовлення та випуск в обіг пам’ятної 
монети та поштової марки і конверта, 
присвяченої 150-річчю Національно-
го академічного театру опери та балету 
імені Т. Г. Шевченка.
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Головні події у битві за Київ розгорну-
лися наприкінці вересня – на початку 
жовтня 1943 року. У боях брали участь 
1, 2, 3 та 4-й Українські фронти. Центром 
основних дій став район середньої 
течії Дніпра. Під безперервним вогнем 
артилерії та ударами авіації проти-
вника воїни були змушені форсувати 
цю найбільшу на їхньому шляху водну 
перепону. Людські жертви становили 
майже 500 тис. осіб. 6 листопада 1943 
року зруйновану і спустошену столицю 
було врятовано. Ця великомасштабна 
операція стала центральною подією у  
визволенні України. Вона стоїть у ряду 
тих битв, що вирішили долю Другої 
світової війни. 

 довідково довідково

 �  У столиці запроваджують проект, завдяки якому кияни зможуть 
отримати консультацію фахівця, не відвідуючи медзаклад 
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Проект «Лікар у вашому домі» реалізовуватиметься в столиці у кілька етапів. Наразі визначено 10 точок у Подільському районі, де обладнають стаціонарні пости: 
в ЦНАПі, в аптеках КП «Фармація» і в декількох супермаркетах
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3.2. Проведення міських форумів 
щодо взаємодії бізнесу та влади

2015-
2016

Департамент промисловості та розвитку під-
приємництва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), 
районні в місті Києві державні адміністрації, 
громадські організації промисловців і підпри-
ємців (за згодою), організації роботодавців 

Бюджет 
м. Києва
Власні кошти 
суб’єктів гос-
подарювання

2016  – 100
2015  – 50
2016  – 100

Показник витрат

витрати з бюджету м.Києва, тис.грн
- 100 - -

власні кошти суб’єктів господарювання, тис.грн 50 100 - -

Показник продукту

кількість запланованих форумів, од., у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва - 1 - -

-  власних коштів суб’єктів господарювання 1 1 - -

Показник ефективності

середні витрати  на проведення одного форуму,
тис.грн, у  тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва - 100 - -

-  власних коштів суб’єктів господарювання 50 100 - -

Показник якості

питома вага кількості проведених форумів до запланованої,  %, у 
тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва - 100 - -

-  власних коштів суб’єктів господарювання 100 100 - -

3.2.1. Участь у   форумах  щодо 
взаємодії бізнесу та влади 

2017-
2018

Департамент промисловості та розвитку під-
приємництва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), 
районні в місті Києві державні адміністрації, 
громадські організації промисловців і підпри-
ємців (за згодою), 
організації роботодавців  (за згодою)

Власні кошти 
суб’єктів гос-
подарювання

2017 – 100
2018  – 100

Показник витрат

власні кошти  суб’єктів господарювання, тис.грн - - 100 100

Показник продукту

кількість запланованих форумів, од., у тому числі за рахунок:

- власних коштів суб’єктів господарювання - - 1 1

Показник ефективності

середні витрати  на проведення одного форуму,
тис.грн, у  тому числі за рахунок:

- власних коштів суб’єктів господарювання - - 100 100

Показник якості

питома вага кількості проведених форумів до запланованої, %, у  
тому числі за рахунок:

- власних коштів суб’єктів господарювання - - 100 100

4. Захист власності та 
інтересів підприємців. 
Забезпечення рівних 
умов доступу суб’єктів 
малого та середнього 
підприємництва до всіх 
сегментів ринку

4.1. Здійснення боротьби зі зло-
вживаннями та корупцією, захист 
підприємців від незаконних дій 
посадових осіб та контролюючих 
органів державної влади

2015 - 
2016

Головне управління Національної поліції  
України в місті Києві         

Не потребує 
фінансування

Зменшення кількості корупційних проявів

4.2. Активізація роботи з протидії 
правопорушенням у сфері інтелек-
туальної власності та запобігання 
реалізації неліцензійної конт-
рафактної продукції

2015-
2016

Головне управління Національної поліції 
України  в місті Києві

Не потребує 
фінансування

Підвищення конкурентоспроможності вітчизняного підприємництва

4.3. Координація та забезпе-
чення взаємодії структурних 
підрозділів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), 
районних в місті Києві державних 
адміністрацій з Радою бізнес-ом-
будсмена в рамках домовленостей, 
визначених Меморандумом про 
партнерство та співробітни-
цтво між виконавчим органом 
Київської міської ради (Київською 
міською державною адміністраці-
єю) та Радою бізнес-омбудсмена 
від 14.07.2016

2017-
2018

Департамент промисловості та розвитку під-
приємництва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), 
Рада бізнес-омбудсмена (за згодою), 
структурні підрозділи виконавчого органу Ки-
ївської міської державної адміністрації), 
районні  в місті Києві державні адміністрації, 
комунальні підприємства, 
суб’єкти господарювання (за згодою)

Не потребує 
фінансування

Показник продукту

кількість запланованих до  розгляду звернень підприємців, од. - - 24 30

Показник якості

питома вага кількості розглянутих звернень підприємців до 
запланованих, %

- - 100 100

5. Поліпшення умов 
започаткування підпри-
ємницької діяльності

5.1. Проведення засідань за 
круглим столом  із залученням 
підприємців та їх громадських 
об’єднань щодо проблемних 
питань започаткування бізнесу, 
напрацювання пропозицій щодо їх 
вирішення

2015-
2016

Департамент з питань реєстрації виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації),
Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого ор-
гану Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

Не потребує 
фінансування 

Показник  продукту

кількість запланованих круглих столів, од. 5 5 - -

Показник якості

питома вага  кількості проведених круглих столів до заплано-
ваних, %

100 100 - -

5.2. Проведення нарад, зустрічей, 
обговорень  щодо вирішення 
проблемних питань державної 
реєстрації юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців

2015-
2018

Департамент з питань реєстрації виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Департамент 
(Центр) надання адміністративних послуг 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Не потребує 
фінансування 

Показник  продукту

кількість запланованих нарад, зустрічей, обговорень,  од. 5 5 5 5

Показник якості

питома вага  кількості проведених нарад, зустрічей, обговорень 
до запланованих, %

100 100 100 100

5.3. Висвітлення та постійне 
оновлення на веб-ресурсах відділів 
державної реєстрації юридичних 
осіб та фізичних осіб-підпри-
ємців необхідної та актуальної 
інформації для юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців щодо 
започаткування  підприємницької 
діяльності 

2015-
2016

Департамент з питань реєстрації виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації), районні 
в місті Києві державні адміністрації 

Не потребує 
фінансування

Показник продукту

кількість веб-ресурсів, на яких заплановано оновлювати інфор-
мацію, од.

11 11 - -

Показник якості

питома вага кількості веб-ресурсів, на яких оновлювалась інфор-
мація, до запланованої, %

100 100 - -

5.4. Сприяння забезпеченню в 
повній мірі відділів державної 
реєстрації юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців 
необхідним кадровим складом та 
фінансуванням для розвитку 
матеріально-технічної бази

2015-
2016

Департамент з питань реєстрації виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації), районні 
в місті Києві державні адміністрації

Не потребує 
фінансування 

Показник продукту

кількість відділів державної реєстрації, які заплановано ство-
рити, од.

10 10 - -

Показник якості

питома вага   кількості створених  відділів державної реєстрації 
до запланованих, %

100 100 - -

6. Впровадження євро-
пейських стандартів 
у сфері дозвільної 
системи

6.1. Стандартизація процедур 
надання адміністративних послуг, 
в т.ч. документів дозвільного 
характеру, згідно з ISO 9001

2016 Департамент (Центр) надання адміністра-
тивних послуг виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Бюджет 
м. Києва

2016  – 1500 Показник витрат

бюджет м.Києва, тис.грн - 1500 - -

Показник продукту

кількість запланованих процедур стандартизації згідно з ISO 
9001, од., у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва _ 1 _ _

Показник ефективності

середні витрати на проведення однієї  процеду-ри стандартизації 
згідно з ISO 9001, тис.грн, у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва _ 1500 _ _

Показник якості

питома вага проведеної процедури стандартизації ISO 9001 до 
запланованої, %, у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва _ 100 _ _
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6.2. Запровадження SMS- інфор-
мування суб’єктів звернення про 
результати розгляду документів 
дозвільного характеру 

І 
квартал 
2015

Департамент (Центр) надання адміністра-
тивних послуг виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Не потребує 
фінансування

Показник продукту

кількість процедур SMS- інформувань суб’єктів звернень, які  
заплановано запровадити, %

1 - - -

Показник якості

питома вага кількості запроваджених процедур SMS- інформу-
вань суб’єктів звернення до запланованих, %

100 - - -

6.3. Проведення засідань за 
круглим столом для  підпри-
ємців  щодо проблемних питань 
дозвільної системи, напрацювання 
пропозицій щодо їх вирішення

2015-
2018

Департамент (Центр) надання адміністра-
тивних послуг виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Не потребує 
фінансування

Показник продукту

кількість запланованих круглих столів, од. 2 2 2 2

Показник якості

питома вага кількості проведених круглих столів до заплано-
ваної, %

100 100 100 100

6.4. Проведення навчальних 
семінарів-тренінгів для підви-
щення кваліфікації державних 
адміністраторів та представників 
дозвільних органів  

2015 - 
2018

Департамент (Центр) надання адміністра-
тивних послуг виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Не потребує 
фінансування 

Показник продукту

кількість запланованих семінарів, од. 10 12 12 12

Показник якості

питома вага  кількості проведених семінарів, до запланованої, % 100 100 100 100

6.5. Розробка пропозицій щодо 
подолання правових перешкод у 
наданні адміністративних послуг, 
в тому числі у видачі документів 
дозвільного характеру,  ініціюван-
ня внесення змін та доповнень 
до нормативно-правових актів 
вищого рівня

2015 - 
2016

Департамент (Центр) надання адміністра-
тивних послуг виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації),
Департамент промисловості та розвитку під-
приємництва виконавчого органу Київської 
міської ради  (Київської міської державної 
адміністрації)

Не потребує 
фінансування

Показник продукту

кількість запланованих дерегуляційних ініціатив, од. 1 2 - -

Показник якості

питома вага кількості поданих дерегуляційних ініціатив до 
запланованої, %

100 100 - -

6.6. Висвітлення та постійне онов-
лення на веб-ресурсах центрів 
надання адміністративних послуг  
інформації щодо порядку видачі 
документів дозвільного характеру

2015-
2016

Департамент (Центр) надання адміністра-
тивних послуг виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Не потребує 
фінансування

Показник продукту

кількість веб-ресурсів, на яких заплановано оновлювати інфор-
мацію, од.

11 11 - -

Показник якості

питома вага кількості веб-ресурсів, на яких оновлювалась інфор-
мація, до запланованої, %

100 100 - -

6.7. Впровадження інформаційної 
онлайн служби для підприємців з 
можливістю отримання переліку 
всіх необхідних дозволів і ліцензій 
для відкриття різних видів бізнесу 
(віртуальний бізнес-центр)

2015-
2016

Департамент промисловості та розвитку під-
приємництва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Бюджет
 м. Києва

Кошти між-
народних 
організацій

2015  – 100

2015  – 300

Показники витрат

бюджет м.Києва, тис.грн 100 - - -

кошти міжнародних
організацій, тис.грн

300 - - -

Показник продукту

кількість інтернет-ресурсів, які  заплановано створити,  од., у 
тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва

1 - - -

- коштів міжнародних організацій

Показник ефективності

середні витрати на створення  одного інтернет-ресурсу, тис.грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 100 - - -

- коштів міжнародних організацій 300 - - -

Показник якості

питома вага  кількості створених інтернет-ресурсів,  до заплано-
ваних, %, у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва

100 - - -

- коштів міжнародних організацій

6.7.1. Обслуговування інфор-
маційної онлайн служби для 
підприємців з можливістю отри-
мання переліку всіх необхідних 
дозволів і ліцензій для відкриття 
різних видів бізнесу (віртуальний 
бізнес-центр) (популяризація, ін-
формаційне наповнення, технічна 
підтримка та доопрацювання)

2017-
2018

Департамент промисловості та розвитку під-
приємництва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Бюджет
 м. Києва

2017  – 300
2018  – 200

Показник
витрат

бюджет м.Києва, тис.грн - - 300 200

Показник продукту

кількість інтернет-ресурсів, які заплановано обслуговувати, од., 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва _ _ 1 1

Показник ефективності

середні витрати на обслуговування одного інтернет-ресурсу, тис.
грн, у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва - - 300 200

Показник якості

питома вага кількості інтернет-ресурсів, які обслуговувалися, до 
запланованої, %, у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва - - 100 100

 Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка  

7. Розширення можливос-
тей доступу суб’єктів 
малого та середнього 
підприємництва  до 
фінансових  ресурсів,  
у т.ч. коштів між-
народних організацій, 
грантових установ та 
фондів

7.1. Залучення фінансово-кредит-
них установ до надання фінансо-
вих ресурсів суб’єктам малого та 
середнього підприємництва на 
прийнятних умовах 

2015-
2018

Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого 
органу Київської міської ради  (Київської 
міської державної адміністрації) 

Кошти фінан-
сово-кредит-
них установ

2015  – 1000000
2016  – 1500000
2017   – 2000000
2018   – 3000000

Показник витрат

кошти фінансово-кредитних установ, тис.грн
1000000 1500000 2000000 3000000

Показник продукту

кількість кредитних установ, які будуть надавати кредити 
суб’єктам малого  та середнього бізнесу, од., у тому числі за 
рахунок:

- коштів фінансово-кредитних установ 140 140 143 143

Показник ефективності

середній розмір кредитів, наданих однією кредитною установою, 
тис.грн, у тому числі за рахунок:

- коштів фінансово-кредитних установ
7142,9 10714,3 13986,0 20970,0

Показник якості

питома вага кредитів, наданих кредитними установами,  у звіт-
ному періоді до попереднього року, %, у тому числі за рахунок:

- коштів фінансово-кредитних установ 100 150 133,3 150

7.2. Забезпечення суб’єктів малого  
та середнього підприємництва 
інформацією щодо можливості 
залучення альтернативних джерел 
фінансування та/або отримання 
міжнародної технічної  допомоги 
шляхом розміщення відповідних 
матеріалів на єдиному веб-порталі 
територіальної громади м. Києва

2015 - 
2016

Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), 
Департамент суспільних комунікацій ви-
конавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації), 
районні в місті Києві державні адміністрації

Не потребує 
фінансування

Підвищення ефективності діяльності суб›єктів малого та серед-
нього підприємництва, створення нових робочих місць 

7.3. Підтримка розвитку лізинго-
вої діяльності шляхом вивчення 
та поширення міжнародного 
досвіду із розвитку лізингових 
операцій та надання пропозицій 
центральним органам влади із 
удосконалення відповідної за-
конодавчої бази

2015-
2016

структурні підрозділи виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

Не потребує 
фінансування

Активізація фінансово-кредитних механізмів, підвищення 
ефективності діяльності суб’єктів господарювання 
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7.4. Визначення рівня доступу 
малого та середнього бізнесу до 
фінансових ресурсів (у тому числі 
до банківських кредитів, грантів, 
коштів кредитних спілок, фондів 
тощо) шляхом проведення періо-
дичних досліджень

2017-
2018

Департамент промисловості та розвитку під-
приємництва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Бюджет 
м. Києва

2017  – 75
2018  – 75

Показник витрат

бюджет м.Києва, тис.грн - - 75 75

Показник продукту

кількість запланованих досліджень, од., у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва - - 1 1

Показник ефективності

середні витрати на проведення одного дослідження, тис.грн, у 
тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва - - 75 75

Показник якості

ступінь задоволеності підприємців доступом до фінансових 
ресурсів, %, у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва _ _ 100 100

7.5. Створення та обслуговування 
інтернет-ресурсу «Онлайн
платформа фінансово-кредитної 
підтримки суб’єктів малого та 
середнього підприємництва»

2017-
2018

Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого 
органу Київської міської ради  (Київської 
міської державної адміністрації)

Бюджет 
м. Києва

2017  – 100
2018  –100

Показник витрат

бюджет м.Києва, тис.грн - - 100 100

Показник продукту

кількість інтернет-ресурсів, які  заплановано створити,  од., у 
тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - 1 -

кількість інтернет-ресурсів, які заплановано обслуговувати, од., 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва - - - 1

Показник ефективності

середні витрати на створення одного інтернет – ресурсу, тис.грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва - - 100 -

середні витрати на обслуговування одного  інтернет-ресурсу, 
тис.грн, у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - - 100

Показник якості

питома вага створених інтернет-ресурсів до запланованих, %, у 
тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва - - 100 -

питома вага кількості інтернет-ресурсів, які обслуговувались  до 
запланованих, %, у  тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва - - - 100

7.6. Надання фінансово-кредитної 
підтримки суб’єктам малого та 
середнього підприємництва в 
м. Києві

2017-
2018

Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого ор-
гану Київської міської ради  (Київської міської 
державної адміністрації)

Бюджет
м. Києва

2017  – 11500
2018  – 20000

Показник витрат

бюджет м.Києва, тис.грн - - 11500 20000

Показник продукту

кількість запланованих звернень суб’єктів малого та середнього 
підприємництва на отримання фінансово-кредитної підтримки, 
од., у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва - - 40 60

кількість  суб’єктів малого та середнього підприємництва, яким 
заплановано надати   фінансово-кредитну підтримку, од., у тому 
числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва - - 32 48

кількість запланованих інноваційних проектів у результаті отри-
мання суб’єктам малого та середнього підприємництва фінансо-
во-кредитної підтримки, одиниць, у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва - - 10 15

кількість новостворених робочих місць, що планується отримати 
в результаті надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам 
малого та середнього підприємництва, одиниць, у тому числі за 
рахунок:

- коштів бюджету м.Києва - - 100 150

Показник ефективності

середні витрати на надання фінансово-кредитної підтримки 
одному суб’єкту малого та середнього підприємництва, тис.грн, у 
тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва - - 359,4 416,7

Показник якості

динаміка кількості суб’єктів малого та середнього підприємни-
цтва, які отримали фінансово-кредитну підтримку у порівнянні з 
попереднім роком, %,  у тому числі:

- коштів бюджету м.Києва - - 100 150

8. Налагодження співпра-
ці фінансово-кредитних 
установ з суб’єктами 
малого та середнього 
підприємництва 

8.1. Залучення фінансових установ 
до участі в роботі координаційних 
рад з питань розвитку підпри-
ємництва 

2015-
2016

Департамент промисловості та розвитку під-
приємництва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації

Не потребує 
фінансування

Об’єднання фінансових можливостей всіх джерел підтримки малого та середнього підприємництва

8.2. Проведення засідань за 
круглим столом за участі 
представників комерційних 
банків, небанківських фінансових 
установ, кредитних бюро  щодо 
фінансового забезпечення малого 
та середнього підприємництва

2015-
2016

Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого ор-
гану Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), 
районні в місті Києві державні адміністрації

Не потребує 
фінансування

Об’єднання фінансових можливостей всіх джерел підтримки малого та середнього підприємництва

8.3. Проведення «Ярмарки кре-
дитів» для малого та середнього 
бізнесу із залученням банківських 
та небанківських фінансових 
установ 

2016 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого ор-
гану Київської міської ради  (Київської міської 
державної адміністрації),
 районні в місті Києві державні адміністрації

Не потребує 
фінансування

Об’єднання фінансових можливостей всіх джерел підтримки малого та середнього підприємництва

Інформаційно-консультативне, ресурсне та освітнє забезпечення малого та середнього підприємництва, розвиток інфраструктури його підтримки

9. Удосконалення системи 
ресурсної, інформацій-
но-консультативної та 
аналітичної підтримки 
суб’єктів малого та 
середнього підприємни-
цтва

9.1. Підтримка в актуальному 
стані на єдиному веб-порталі  
територіальної громади міста 
Києва  інформації щодо продажу 
(чи права оренди) земельних 
ділянок на земельних торгах, умов 
їх проведення, а також вільних  не-
житлових приміщень комунальної 
власності міста

2015-
2016

Департамент земельних ресурсів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації),
Департамент комунальної власності м. Києва 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації),
Департамент суспільних комунікацій  ви-
конавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації

Не потребує 
фінансування 

Підтримка в актуальному стані інформації щодо продажу (чи права оренди) земельних ділянок

9.2. Надання в оренду на 
конкурсних засадах суб’єктам під-
приємництва, в тому числі малого,  
нежитлових приміщень комуналь-
ної власності міста, моніторинг 
ефективності їх використання

2015-
2018

Департамент комунальної власності м. Києва 
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації

Не потребує 
фінансування

Показник продукту

кількість суб’єктів господарювання, яким заплановано надати  в 
оренду нежитлові приміщення комунальної власності, од.

20 30 40 50

Показник якості

питома вага кількості суб’єктів  господарювання, які отримали 
в оренду нежитлові приміщення комунальної власності до за-
планованої, %

100 100 100 100

9.3. Приведення взаємовідносин з 
питань землекористування у від-
повідність до вимог Податкового 
кодексу України:
перегляд договорів оренди зе-
мельних ділянок щодо визначення 
розміру орендної плати згідно з 
законодавством

2015-
2016

Департамент земельних ресурсів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

Не потребує 
фінансування

Збільшення надходжень до бюджету міста
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9.4. Надання підприємцям 
інформаційно-консультативної до-
помоги для забезпечення їх участі 
у процедурах закупівель товарів, 
робіт і послуг за державні кошти

2015-
2016

структурні підрозділи виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

Не потребує 
фінансування

Розвиток конкурентного середовища, запобігання корупційним діянням

9.5.Створення «Сторінки підпри-
ємця» на єдиному веб-порталі те-
риторіальної громади міста Києва 
(www.kievcity.gov.ua), наповнення 
її інформацією з питань:
- започаткування бізнесу;
- оформлення документів дозвіль-
ного характеру;
- вимог контролюючих органів та 
порядку перевірок;
- фінансового забезпечення 
суб’єктів малого та середнього 
підприємництва;
- ведення бізнесу в країнах ЄС;
- інноваційної діяльності;
- наявної мережі об’єктів 
інфраструктури підтримки під-
приємництва;
- запланованих на рівні району, 
міста, регіону, держави інвестицій-
них форумів, конференцій, нарад;
- інших питань підприємницької 
діяльності

2015-
2016

Департамент промисловості
та розвитку підприємництва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Департамент 
суспільних комунікацій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації),
структурні підрозділи виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

Не потребує 
фінансування

Підвищення рівня поінформованості підприємців з питань започаткування та ефективного ведення бізнесу, 
скорочення часових витрат на пошук необхідної інформації.
Зростання конкурентоспроможності суб’єктів малого та середнього підприємництва

9.6.Розробка, видання та безоплат-
не розповсюдження довідників,  
брошур (друкованих та СD), 
буклетів, листівок з актуальних 
питань підприємницької діяльнос-
ті, в тому числі:
- ефективного управління 
бізнесом;
- застосування податкового за-
конодавства;
- інших актуальних питань під-
приємництва

2015-
2018

Департамент промисловості та розвитку під-
приємництва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської 
державної адміністрації),
 Головне управління Державної фіскальної 
служби у м. Києві,
районні в місті Києві державні адміністрації, 
громадські організації промисловців і підпри-
ємців (за згодою), 
організації роботодавців (за згодою)

Власні кошти 
суб’єктів гос-
подарювання

2015  – 50
2016  – 100
2017  – 100
2018  – 100

Показник витрат

власні кошти суб’єктів господарювання, тис.грн 50 100 100 100

Показник продукту

кількість поліграфічної продукції, що планується розробити, ви-
готовити  та розповсюдити,  од., у тому числі за рахунок:

- власних коштів суб’єктів господарювання 1000 1500 1500 1500

Показник ефективності

середні витрати на видання одного примірника поліграфічної 
продукції, тис.грн, у тому числі за рахунок:

- власних коштів суб’єктів господарювання 0,050 0,067 0,067 0,067

Показник якості

питома вага кількості розробленої, виданої та розповсюдженої 
поліграфічної продукції  до запланованої, 
%, у тому числі за рахунок:

- власних коштів суб’єктів господарювання 100 100 100 100

9.7.  Визначення пріоритетних 
для міста напрямів розвитку під-
приємницької діяльності шляхом 
дослідження рівня насиченості 
ринків товарів та послуг у м.Києві

2015 Департамент промисловості та розвитку під-
приємництва виконавчого органу Київської 
міської ради  (Київської міської державної 
адміністрації)

Кошти між-
народних 
організацій

2015  - 200 Показник витрат

кошти міжнародних організацій, тис.грн 200 - - -

Показник продукту

кількість запланованих досліджень, од., у тому числі за рахунок:

- коштів міжнародних організацій 1 - - -

Показник ефективності

середні витрати на проведення одного дослідження, тис.грн, у 
тому числі за рахунок:

- коштів міжнародних організацій 200 - - -

Показник якості

питома вага проведених досліджень до запланованих, %

- коштів міжнародних організацій 100 - - -

9.7.1.Дослідження рівня пріоритет-
них для міста напрямів розвитку 
підприємницької діяльності 
шляхом проведення періодичних 
досліджень

2017 - 
2018

Департамент промисловості та розвитку під-
приємництва виконавчого органу Київської 
міської ради  (Київської міської державної 
адміністрації)

Бюджет 
м. Києва

2017  – 75
2018  – 75

Показник витрат

бюджет м.Києва, тис.грн - - 75 75

Показник продукту

кількість запланованих досліджень, од., у тому числі: 

- коштів бюджету м.Києва - - 1 1

Показник ефективності

середні витрати на проведення одного дослідження, тис.грн, у 
тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва - - 75 75

Показник якості

питома вага проведених досліджень до запланованих, %

- коштів бюджету м.Києва - - 100 100

9.8. Організація та проведення 
Київського міського конкурсу 
бізнес-проектів та бізнес-планів з 
наданням підтримки для розвитку 
бізнесу в пріоритетних для міста 
напрямах

2015-
2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), 
комунальна установа виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської дер-
жавної адміністрації) «Київський молодіжний 
центр»

Не потребує 
фінансування 

Показник продукту

кількість запланованих конкурсів, од. 1 1 1 1

Показник якості

питома вага проведених конкурсів до запланованих, % 100 100 100 100

9.9.Проведення засідань за 
круглим столом та інформацій-
них  семінарів для підприємців 
з питань:
підписання Угоди про Асоціацію 
Україна – ЄС: переваги та ризики 
для бізнесу;  
функціонування франчайзингу 
як методу ведення стабільного 
бізнесу;
молодіжного підприємництва; 
застосування  податкового за-
конодавства;
організації та впровадження 
ековиробництв;
інших актуальних питань підпри-
ємництва

2015-
2018

Департамент промисловості та розвитку під-
приємництва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), 
Головне управління Державної фіскальної 
служби  у м. Києві, 
Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації),
Департамент міського благоустрою та збере-
ження природного середовища виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації,
громадські організації промисловців і підпри-
ємців (за згодою),  
організації роботодавців (за згодою)

Кошти між-
народних 
організацій 

Власні кошти 
суб’єктів гос-
подарювання

2015  – 100
2016  – 150
2017  – 200
2018  – 200
2015  –  50
2016  – 100
2017  – 150
2018  – 200

Показник витрат

кошти міжнародних організацій, тис.грн 100 150 200 200

власні кошти суб’єктів господарювання, тис.грн 50 100 150 200

Показник продукту

кількість запланованих круглих столів та семінарів, од., у тому 
числі за рахунок:

- коштів міжнародних організацій 4 6 8 8

- власних коштів суб’єктів господарювання 2 4 6 8

Показник ефективності

середні витрати на проведення одного круглого столу, семінару, 
тис.грн, у тому числі за рахунок:

- коштів міжнародних організацій 25 25 25

- власних коштів суб’єктів господарювання 25 25 25

Показник якості

питома вага проведених круглих столів, семінарів до запланова-
ної кількості, %, у тому числі за рахунок:

- коштів міжнародних організацій 100 100 100 100

- власних коштів суб’єктів господарювання 100 100 100 100

9.10. Проведення заходів з нагоди 
Дня підприємця та конкурсу 
«Молодий підприємець року» з 
відзначенням переможців

2015-
2016

Департамент промисловості та розвитку під-
приємництва виконавчого органуКиївської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації),
Департамент освіти і науки, молоді і спорту 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації),
Департамент суспільних комунікацій ви-
конавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. 
Києва

2015 – 50
2016  – 50 

Показник витрат

бюджет м.Києва, тис.грн 50 50 - -

Показник продукту

кількість запланованих заходів з нагоди Дня підприємця, од., у  
тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва 1 1 - -

Показник ефективності

середні витрати на проведення одного заходу з нагоди Дня під-
приємця, тис.грн, у  тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва 50 50 - -

Показник якості

питома вага проведених заходів з нагоди Дня підприємця  до 
запланованих, %, у  тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва 100 100 - -
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9.10.1.  Проведення заходів з на-
годи Дня підприємця

2017-
2018

Департамент промисловості та розвитку під-
приємництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації),
Департамент суспільних комунікацій виконав-
чого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет 
м. Києва

2017 – 50,
2018  – 50 

Показник витрат

бюджет м.Києва, тис.грн - - 50 50

Показник продукту

кількість запланованих заходів з нагоди Дня підприємця, од., у  
тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва - - 1 1

Показник ефективності

середні витрати на проведення одного заходу з нагоди Дня під-
приємця, тис.грн, у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва - - 50 50

Показник якості

питома вага проведених заходів з нагоди  Дня підприємця до 
запланованих, %, у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва - - 100 100

9.11.Моніторинг виконання Комп-
лексної київської міської цільової 
програми сприяння розвитку 
підприємництва, промисловості 
та споживчого ринку на 2015-2018 
роки та підготовка звітної і аналі-
тичної інформації

2015-
2016

Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого ор-
гану Київської міської ради  (Київської міської 
державної адміністрації)

Не потребує 
фінансування

Удосконалення аналітичного забезпечення розвитку підприємництва, виявлення проблемних питань, що стриму-
ють розвиток підприємництва, забезпечення ефективності  заходів з підтримки підприємництва 

9.12. Розробка проекту Комплек-
сної київської міської цільової 
програми сприяння розвитку 
підприємництва, промисловості 
та споживчого ринку на 2019–2022 
роки

2018 Департамент промисловості та розвитку під-
приємництва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації),
КНДУ «Науково-дослідний інститут соціаль-
но-економічного розвитку міста»

Не потребує 
фінансування

Показник продукту

кількість програм, які заплановано розробити, од. - - - 1

Показник 
якості

питома вага розроблених програм до запланованих, % - - - 100

9.13. Актуалізація інформаційного 
фонду щодо розвитку підпри-
ємництва в м. Києві за даними 
організацій-власників інформації 
про суб’єктів господарювання

2015-
2018

Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого ор-
гану Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації),
Департамент з питань реєстрації виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), 
Головне управління Державної фіскальної 
служби  у м. Києві, 
Офіс великих платників Державної фіскальної 
служби, 
Головне управління статистики  у м. Києві,
районні в місті Києві державні адміністрації

Не потребує 
фінансування

Оновлення інформації про показники розвитку підприємництва в м. Києві

10. Підтримка створення та 
діяльності об’єктів  інф-
раструктури підтримки 
підприємництва, впро-
вадження ефективних 
інструментів для фор-
мування сприятливого 
бізнес-середовища

10.1. Підтримка розвитку та 
диверсифікації діяльності КП «Ки-
ївський міський бізнес-центр»: 
реалізація проекту «Бізнес-ін-
кубатор КМБЦ» (забезпечення 
приміщеннями нежитлового 
фонду комунальної власності міста 
(близько 2000 кв. м)); 
пошук інвестиційних ресурсів для 
бізнесу;
розвиток діяльності Центру по 
наданню послуг суб’єктам підпри-
ємництва;
забезпечення функціонування  
районних  (міжрайонних) центрів 
інформаційно-консультативних 
послуг для суб’єктів підприємни-
цтва за участі ресурсів районних 
громад;
регулярне проведення семінарів з 
питань започаткування підприєм-
ницької діяльності, ліцензування 
та ін.

2015-
2018

Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого ор-
гану Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), 
Департамент комунальної власності м. Києва 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації),
районні в міста Києві державні адміністрації

Не потребує 
фінансування 

Показник  продукту

кількість запланованих консультацій, тис. од 16 16 16 16

кількість запланованих договорів, од. 110 110 110 110

Показник якості

питома вага кількості наданих консультацій до запланованих, % 100 100 100 100

10.2. Сприяння розвитку мережі 
бізнес-центрів, надання їм інфор-
маційно-методичної  підтримки, 
налагодження активного співро-
бітництва між ними та органами 
влади міста і районів

2015-
2016

Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого ор-
гану Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), 
районні в місті Києві державні адміністрації

Не потребує 
фінансування

Створення сприятливих умов для реалізації підприємницького потенціалу громади міста. Підвищення ефектив-
ності діяльності суб’єктів підприємництва

10.3. Забезпечення функціонуван-
ня молодіжного бізнес-інкубатора 
на базі комунальної установи  ви-
конавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації) «Київський 
молодіжний центр» та його пред-
ставництв у вищих навчальних 
закладах  м. Києва

2015-
2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), 
комунальна установа виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської дер-
жавної адміністрації) «Київський молодіжний 
центр»

Не потребує 
фінансування 

Показник продукту

кількість запланованих семінарів, круглих столів, тренінгів, од. 20 20 20 20

Показник
якості

питома вага кількості проведених круглих столів, семінарів, 
тренінгів до запланованої, %

100 100 100 100

11. Підвищення кваліфіка-
ції та  освітнього рівня 
підприємців та держав-
них службовців

11.1. Залучення суб’єктів 
господарювання до участі в між-
народному проекті «EastInvest», 
який реалізується Київською 
торгово-промисловою палатою за 
сприяння Європейської комісії, з 
метою стимулювання вивчення 
європейського законодавства та 
інтернаціоналізації підприємств 
малого та середнього бізнесу

2015-
2016

Департамент промисловості та розвитку під-
приємництва виконавчого органу Київської 
міської ради  (Київської міської 
державної адміністрації)

Кошти між-
народних 
організацій

2015  – 300
2016  – 400

Показник витрат

кошти міжнародних організацій, тис.грн 300 400 _ _

Показник продукту

кількість осіб, які візьмуть  участь у навчанні, од., у тому числі 
за рахунок:

- коштів міжнародних організацій 15 20 - -

Показник ефективності

середні  витрати на навчання однієї  особи, тис.грн, у тому числі 
за рахунок:

- коштів міжнародних організацій 20 20 - -

Показник якості

питома вага кількості осіб, які взяли участь у навчанні, до за-
планованої кількості, %, у тому числі за рахунок:

- коштів міжнародних організацій 100 100 - -

11.2. Реалізація спільно з Міністер-
ством економічного розвитку та 
торгівлі Програми заходів з пере-
підготовки управлінських кадрів 
для сфери підприємництва («Укра-
їнська ініціатива») в м. Києві:
 - залучення спеціалістів вищого 
та середнього рівня управлінських 
кадрів підприємств та організацій  
для перепідготовки у вищих на-
вчальних закладах міста; 
- залучення претендентів для кон-
курсного відбору на проходження 
стажування у Німеччині за про-
грамою GIZ GmbH ; 
- висвітлення та постійне онов-
лення на єдиному веб - порталі 
територіальної громади м. Києва 
інформації щодо заходів з перепід-
готовки управлінських кадрів

2015-
2016

Департамент промисловості та розвитку під-
приємництва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Кошти між-
народних 
організацій

2015 – 1000
2016 – 1500

Показник витрат

кошти міжнародних організацій, тис.грн 1000 1500 - -

Показник продукту

кількість осіб, які візьмуть  участь у навчанні, од., у тому числі 
за рахунок:

- коштів міжнародних організацій 20 20 - -

Показник ефективності

середні  витрати на навчання однієї  особи, тис.грн, у тому числі 
за рахунок:

- коштів міжнародних організацій, тис.грн 50 75 - -

Показник якості

питома вага кількості осіб, які взяли участь у навчанні, до за-
планованої кількості, %, у тому числі за рахунок:

- коштів міжнародних організацій 100 100 - -

11.2.1.  Реалізація Програми для 
підприємств з експортно-імпорт-
ним потенціалом і менеджерів Fit 
for Partnership with Germany (Го-
тові до співпраці з Німеччиною) 
в м. Києві:
залучення претендентів для кон-
курсного відбору на проходження 
стажування у Німеччині за про-
грамою GIZGmbH;
- висвітлення на єдиному веб-
порталі територіальної громади 
м. Києва  інформації щодо заходів 
з перепідготовки управлінських 
кадрів Німеччина – Україна «Fit 
for Partnership with Germany»

2017-
2018

Департамент промисловості та розвитку під-
приємництва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Кошти між-
народних 
організацій

2017 – 1500
2018 – 1500

Показник витрат

кошти міжнародних організацій, тис.грн - - 1500 1500

Показник продукту

кількість осіб, які візьмуть  участь у навчанні, од., у тому числі 
за рахунок:

- коштів міжнародних організацій - - 20 20

Показник ефективності

середні  витрати на навчання однієї  особи, тис.грн, у тому числі 
за рахунок:

- коштів міжнародних організацій, тис.грн - - 75 75

Показник якості

питома вага кількості осіб, які взяли участь у навчанні, до за-
планованої кількості, %, у тому числі за рахунок:

- коштів міжнародних організацій - - 100 100
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11.3.Вдосконалення та реалізація 
програм підвищення кваліфікації 
державних службовців щодо регу-
лювання та підтримки розвитку
підприємництва  з метою 
впровадження новітніх методів 
адміністративного управління з 
використанням світового досвіду

2015-
2016

Київський міський центр перепідготовки та 
підвищення кваліфікації,
Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого ор-
гану Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

Кошти між-
народних 
організацій

2015  – 300
2016  – 400

Показник витрат

кошти міжнародних організацій, тис. грн 300 400 - -

Показник продукту

кількість запланованих навчальних програм, од., у тому числі 
за рахунок:

- коштів міжнародних організацій 2 2 - -

Показник ефективності

середні витрати на проведення однієї  навчальної програми, тис.
грн, у тому числі за рахунок:

- коштів міжнародних організацій 150 200 - -

Показник якості

питома вага кількості реалізованих навчальних програм до за-
планованих, %, у тому числі за рахунок:

- коштів міжнародних організацій 100 100 - -

11.3.1.  Участь у  програмах  під-
вищення кваліфікації державних 
службовців, спрямованих на 
розвиток підприємництва  та  
впровадження новітніх методів 
публічного управління

2017-
2018

Київський міський центр перепідготовки та 
підвищення кваліфікації,
Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого ор-
гану Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

Кошти між-
народних 
організацій

2017  – 400 
2018  – 500

Показник витрат

кошти міжнародних організацій, тис. грн - - 400 500

Показник продукту

кількість запланованих навчальних програм, од., у тому числі 
за рахунок:

- коштів міжнародних організацій - - 2 2

Показник ефективності

середні витрати на проведення однієї  навчальної програми, 
тис. грн, у тому числі за рахунок:

- коштів міжнародних організацій - - 200 250

Показник якості

питома вага реалізованих навчальних програм до запланованих, 
%, у тому числі за рахунок:

- коштів міжнародних організацій - - 100 100

11.4. Розробка та реалізація спіль-
но з Київською торгово-промис-
ловою палатою освітніх програм 
ведення бізнесу для студентів 
старших курсів вищих навчальних 
закладів з видачею відповідних 
освітніх сертифікатів

2015-
2016

Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Київський 
міський центр перепідготовки та підвищення 
кваліфікації державних службовців, органів 
державної виконавчої влади та органів місце-
вого  самоврядування

Бюджет 
м. Києва

2015  – 50
2016  – 50

Показник витрат

бюджет м.Києва, тис. грн 50 50 - -

Показник
продукту

кількість запланованих навчальних програм, од., у тому числі 
за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 1 1 - -

Показник ефективності

середні витрати на проведення однієї  навчальної програми, 
тис. грн, у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 50 50 - -

Показник якості

питома вага реалізованих навчальних програм до запланованих, 
%, у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 100 100 - -

11.5. Розробка та реалізація 
програм, направлених на 
стимулювання розвитку підпри-
ємництва, державно-приватного 
партнерства, за участі підприєм-
ців та представників громадських 
об’єднань підприємців 

2017-
2018

Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

Бюджет 
м. Києва

2017 – 200
2018  – 200

Показник витрат

бюджет м. Києва, тис. грн - - 200 200

Показник
продукту

кількість запланованих навчальних програм, од., у тому числі 
за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - 2 2

Показник ефективності

середні витрати на проведення однієї навчальної програми, тис.
грн, у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва - - 100 100

Показник якості

питома вага реалізованих навчальних програм до запланованих, 
%, у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва - - 100 100

 Підтримка підприємницької ініціативи громадян

12. Залучення до підпри-
ємни-цької діяльності 
безробітних та соціаль-
но-вразливих верств 
населення

12.1. Сприяння розвитку під-
приємницької ініціативи серед 
безробітних шляхом організації 
відповідної професійної під-
готовки, надання безробітним 
одноразової виплати 

2015-
2018

Київський міський центр зайнятості,
Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого 
органу Київської міської ради  (Київської 
міської державної адміністрації)

Фонд 
загально-
обов’язкового
державного 
соціального
страхування 
України
на випадок 
безробіття

2015  – 35477,2 Показник витрат

кошти Фонду загальнообов’язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття, тис. грн

35477,2
_ _ _

Показник продукту

кількість безробітних, яким заплановано  надати одноразову 
виплату допомоги по безробіттю для відкриття власної справи, 
осіб, у тому числі за рахунок:

коштів Фонду загальнообов’язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття

900 _ _ _

Показник ефективності

середні витрати на одноразову виплату допомоги по безробіттю 
для відкриття власної справи одному безробітному, тис. грн, у 
тому числі за рахунок:

коштів Фонду загальнообов’язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття

39,4 _ _ _

Показник 
якості

питома вага кількості безробітних, які отримали одноразову 
виплату допомоги по безробіттю для відкриття власної справи, 
до запланованої кількості, %, у тому числі за рахунок:

коштів Фонду загальнообов’язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття

100 _ _ _

12.2. Проведення профорієнта-
ційної роботи з безробітними, 
спрямованої на зайняття підпри-
ємницькою 
діяльністю, шляхом організації 
семінарів

2015-
2018

Київський міський центр зайнятості,
 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого 
органу Київської міської ради  (Київської 
міської державної адміністрації)

Не потребує 
фінансування

Показник продукту

кількість запланованих семінарів, од. 150 150 150 150

Показник якості

питома вага проведених семінарів до запланованих, % 100 100 100 100

12.3. Надання консультаційної, 
методичної та юридичної допо-
моги особам з функціональними 
обмеженнями з питань організації 
та ведення підприємницької 
діяльності

2015-
2018

Департамент соціальної політики виконавчо-
го органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

Не потребує 
фінансування

Показник продукту

кількість запланованих консультацій, од. 100 100 100 100

Показник якості

питома вага наданих консультацій до запланованих, % 100 100 100 100
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12.4. Надання безоплатних 
консультацій з питань організації 
та провадження підприємницької 
діяльності для осіб, які бажають 
розпочати або розпочали власну 
справу

2015 - 
2018

Київський міський центр зайнятості,
Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

Не потребує 
фінансування

Показник продукту

кількість запланованих консультацій, од. 100 100 100 100

Показник якості

питома вага наданих консультацій до запланованих, % 100 100 100 100

12.5. Надання допомоги у 
презентації проектів, програм, 
соціальних ініціатив молодих 
підприємців, пошуку ділових 
партнерів, спонсорів, підборі  
персоналу тощо. Проведення 
виставок вакансій

2015-
2016

Департамент освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації),
комунальна установа виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) «Київський моло-
діжний центр»

Не потребує 
фінансування 

Популяризація та надання допомоги у реалізації соціально спрямованих проектів молодих підприємців

12.6. Проведення зустрічей про-
відних підприємців міста з випус-
книками загальноосвітніх шкіл

2015-
2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), 
районні в місті Києві державні адміністра-
ції),
комунальна установа виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) «Київський моло-
діжний центр»

Не потребує 
фінансування

Показник продукту

кількість запланованих зустрічей молоді з підприємцями, од 10 10 10 10

Показник якості

питома вага проведених зустрічей молоді з підприємцями до 
запланованих, %

100 100 100 100

12.7. Стимулювання розвитку 
жіночого підприємництва

2015-
2018

Департамент соціальної політики виконавчо-
го органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації),
Департамент промисловості та розвитку під-
приємництва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації),
Київський міський центр сім’ї «Родинний 
дім»,
громадські організації жінок (за згодою) 

Кошти між-
народних 
організацій

Власні кошти 
суб’єктів 
господарю-
вання

2015  – 100
2016  – 150
2017  – 200
2018  – 200

2015  – 100
2016  – 150
2017  – 200
2018  – 200

Показник витрат

кошти міжнародних організацій, тис. грн  100   150  200  200

власні кошти суб’єктів господарювання, тис. грн 100 150   200 200

Показник продукту

кількість запланованих семінарів, тренінгів, од., у тому числі 
за рахунок:

- коштів міжнародних організацій 2 4 5 5

- власних коштів суб’єктів господарювання 2 4 5 5

Показник ефективності

середні витрати на проведення одного семінару, тренінгу, тис.
грн, у тому числі за рахунок:

- коштів міжнародних організацій 50 37,5 40 40

- власних коштів суб’єктів господарювання 50 37,5 40 40

Показник якості

питома вага кількості проведених семінарів, тренінгів до за-
планованих, %, у тому числі за рахунок:

- коштів міжнародних організацій 100 100 100 100

- власних коштів суб’єктів господарювання 100 100 100 100

13. Підвищення соціальної 
відповідальності 
бізнесу

13.1. 
Реалізація заходів з підвищення 
соціальної відповідальності під-
приємців м. Києва, 
в тому числі:
-  проведення семінарів з питань 
соціально відповідального під-
приємництва;
 -  розміщення публікацій в засо-
бах масової інформації:
-  започаткування щорічного 
Київського міського конкурсу 
«Сучасне обличчя столиці»  з ви-
значенням кращих соціально
відповідальних  представників 
підприємництва міста

2015-
2016

Департамент промисловості та розвитку під-
приємництва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації),
Департамент суспільних комунікацій ви-
конавчого органу Київської міської 
ради  (Київської міської державної адміні-
страції),
структурні підрозділи виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації),
 районні в місті Києві державні адміністрації, 
громадські організації промисловців і під-
приємців (за згодою),   
організації роботодавців (за згодою)

Бюджет 
м. Києва

2015  – 20
2016  – 50

Показник  витрат

бюджет м.Києва, тис. грн 20 50 _ _

Показник продукту

кількість запланованих конкурсів, од., у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 1 1 - -

Показник ефективності

середні витрати на проведення одного конкурсу, тис. грн, у тому 
числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва 20 50 _ _

Показник якості

питома вага кількості проведених конкурсів, до запланованих, 
%, у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва 100 100 _ _

13.2. Сприяння навчально-ме-
тодичним та учбовим центрам 
у проведенні навчання з питань 
охорони праці персоналу 
малих підприємств, контроль 
за  створенням роботодавцями 
безпечних умов праці

2015-
2016

Департамент міського благоустрою та збере-
ження природного середовища виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 

Не потребує 
фінансування

Підвищення культури ведення бізнесу

Запровадження державно-приватного партнерства,  сприяння інноваційній та експортній діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва

14. Забезпечення відпо-
відності якості товарів 
(послуг) суб’єктів 
малого та середнього 
підприємництва євро-
стандартам

14.1. Налагодження взаємодії з 
торгово-промисловими палатами 
України та Києва з питань:
 –   просування товарів (послуг) 
малих та середніх підприємств 
Києва на ринки країн ЄС; 
проведення на підприємствах 
м. Києва  робіт з розробки систем 
менеджменту якості згідно із 
міжнародними стандартами серії 
ISO 9000;
–  стимулювання  суб’єктів 
малого та середнього бізнесу до 
випуску експортоорієнтованої та 
імпортозамінюючої
продукції;
– надання консультативно-
методичних послуг у галузі 
стандартизації, метрології та 
сертифікації;
–   реалізації програм із вивчення  
європейського законодавства та 
правил ведення бізнесу

2015-
2018

Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 

Власні кошти 
суб’єктів 
господарю-
вання

2015  –  700
2016  –  800
2017  –  900
2018  – 1000

Показник витрат

власні кошти суб’єктів господарювання, тис. грн 700 800 900 1000

Показник продукту

кількість запланованих   круглих столів, семінарів, од., у тому 
числі за рахунок:

- власних коштів суб’єктів господарювання 10 20 20 20

Показник ефективності

середні витрати на проведення одного круглого столу, семінару, 
тис. грн, у тому числі за рахунок:

- власних коштів суб’єктів господарювання 70 40 45 50

Показник якості

питома вага кількості проведених круглих столів, семінарів, до 
запланованих, %, у тому числі за рахунок:

- власних коштів суб’єктів господарювання 100 100 100 100

15. Сприяння міжрегіо-
наль-ному та міжна-
родному співробітни-
цтву суб’єктів малого 
і середнього підпри-
ємництва

15.1. Організація виставок, 
ярмарків, ділових переговорів, 
бізнес-зустрічей  із залученням,  
на конкурсних засадах,  суб’єктів 
малого та середнього бізнесу 
м.Києва,  в тому числі: 
-  інвестиційно-інноваційних ви-
ставок-ярмарків для підприємств 
малого та середнього бізнесу; 
-  участь у міжнародних турис-
тичних виставках та ярмарках, 
які проходять в Лейпцигу, Кореї, 
Малайзії, Туреччині,  Китаї та 
представлення  іміджевого стенду 
«Київ – місто бізнесу  та туриз-
му» для стимулювання розвитку 
бізнесу в м. Києві; 
-  спеціалізованих ярмарків 
(виставок) франчайзингу за 
участі іноземних компаній-фран-
чайзерів; 
-  участь у днях Києва в містах-
партнерах

2015- 
2016

Департамент промисловості  та розвитку 
підприємництва виконавчого органу Київ-
ської міської ради  (Київської міської дер-
жавної адміністрації), Управління туризму 
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації), 
структурні підрозділи
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації), 
районні в місті Києві державні адміністрації

Власні кошти 
суб’єктів 
господарю-
вання

2015  – 1500  
2016  – 1500  

Показник  витрат

власні кошти суб’єктів господарювання, тис. грн 1500 1500 - -

Показник продукту

кількість запланованих виставок, од., у тому числі за рахунок:

- власних коштів суб’єктів господарювання 4 4 - -

Показник ефективності

середні видатки на проведення однієї виставки, тис. грн, у тому 
числі за рахунок:

- власних коштів суб’єктів господарювання 375 375 - -

Показник якості

питома вага кількості проведених виставок, до запланованих,%, 
у тому числі за рахунок:

- власних коштів суб’єктів господарювання 100 100 - -
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15.1.1.  Організація  та участь 
у виставках, ярмарках, ділових 
переговорах, бізнес-зустрічах,
в тому числі міжнародних,  із 
залученням суб’єктів малого та 
середнього бізнесу м. Києва

2017-
2018

Департамент промисловості та розвитку під-
приємництва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації),
структурні підрозділи виконавчого органу 
Київської міської ради  (Київської міської 
державної адміністрації),
районні в місті Києві 
державні адміністрації

Бюджет 
м. Києва

Власні кошти 
суб’єктів гос-
подарювання

2017 – 450
2018 – 1050

2017  – 1500
2018  – 1500

Показник
витрат

бюджет м.Києва, тис. грн - - 450 1050

власні кошти суб’єктів господарювання, тис. грн - - 1500 1500

Показник продукту

кількість запланованих виставок, од., у тому числі 
за рахунок:

- - 2 2
- коштів бюджету м.Києва

- власних коштів суб’єктів господарювання

Показник ефективності

середні видатки з бюджету проведення однієї  виставки, тис.грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва - - 225 525

- власних коштів суб’єктів господарювання - - 750 750

Показник якості

питома вага кількості проведених виставок, до запланованих,%, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва - - 100 100

- власних коштів суб’єктів господарювання - - 100 100

16. Формування інновацій-
ної інфраструктури на 
засадах державно-при-
ватного партнерства, 
створення умов 
для комерціалізації 
інновацій

16.1. Підтримка створення та 
розвитку  об’єктів інноваційної 
інфраструктури (бізнес-інкубато-
рів, програм підтримки стартапів, 
коворкінг-центрів):
- надання в оренду вільних примі-
щень комунальної власності міста 
на конкурсних засадах;
промоція соціально важливих 
проектів, у тому числі шляхом 
розміщення зовнішньої 
реклами та реклами на тран-
спорті;
- впровадження освітніх програм 
«Успішний стартап. Будуємо 
новий бізнес»

2015-
2018

Департамент промисловості та розвитку під-
приємництва виконавчого органу Київської 
міської ради  (Київської міської державної 
адміністрації), Департамент суспільних 
комунікацій виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації),
Департамент комунальної власності 
м. Києва виконавчого органу Київської 
міської ради 
(Київської міської державної адміністрації),
Департамент містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації),  
 районні в місті Києві державні адміністрації

Кошти між-
народних 
організацій

Власні кошти 
суб’єктів гос-
подарювання

2015  – 300
2016  – 400

2015  – 1000
2016  – 2000
2017  – 2000
2018  – 2000

Показник
витрат

кошти міжнародних організацій, тис.грн 300 400 - -

власні кошти суб’єктів господарювання, тис.грн 1000 2000 2000 2000

Показник продукту

кількість об’єктів інноваційної інфраструктури, які заплановано 
створити,  од., у тому числі за рахунок:

- коштів міжнародних організацій 1 1 - -

- власних коштів суб’єктів господарювання 1 1 1 1

Показник ефективності

середні витрати на підтримку, створення та розвиток інновацій-
ної інфраструктури, тис.грн, у тому числі за рахунок:

- коштів міжнародних організацій 300 400 - -

- власних коштів суб’єктів господарювання 1000 2000 2000 2000

Показник якості

питома вага кількості створених об’єктів інноваційної інфра-
структури  до запланованих, %, у тому числі за рахунок:

- коштів міжнародних організацій 100 100 100 100

- власних коштів суб’єктів господарювання 100 100 100 100

16.2. Формування, постійна 
актуалізація  та розміщення  на 
єдиному веб-порталі територіаль-
ної громади міста Києва переліків 
земельних ділянок, нежитлових 
приміщень комунальної власності 
та об’єктів інфраструктури, які 
можуть бути використані як вне-
сок міста у програми державно-
приватного партнерства 

2015-
2016

Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації),
Департамент економіки та розвитку 
інвестицій виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації),
Департамент земельних ресурсів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації),
Департамент комунальної власності 
м. Києва виконавчого органу Київської 
міської ради  (Київської міської державної 
адміністрації),
 Департамент містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації), 
Департамент освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації),
Департамент культури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

Не потребує 
фінансування

Стимулювання інвестиційної та інноваційної активності малого 
та середнього підприємництва, підвищення їх конкурентоспро-
можності. 
Створення сприятливих умов для реалізації підприємницького 
потенціалу мешканців територіальної громади міста

16.3.  Підготовка та поширення 
серед підприємців  інформації про 
переваги участі у проектах дер-
жавно-приватного партнерства 
шляхом розміщення відповід-
них матеріалів на єдиному веб 
- порталі  територіальної громади 
міста Києва та проведення 
роз’яснювальної роботи з ви-
користання механізмів реалізації 
таких проектів

2015-
2016

Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), 
Департамент суспільних комунікацій ви-
конавчого органу Київради (Київської міської 
державної адміністрації)

Не потребує 
фінансування

Стимулювання інвестиційної та інноваційної активності малого 
та середнього підприємництва

».

- власних коштів промислових підприємств 95 95 95 95

1.2. Витрати на підготовку та виготовлення каталогу експортоорієнтовної  про-
дукції, тис. грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 20 22 79 82

- власних коштів промислових підприємств 48 54 60 65

1.3. Витрати на розробку Концепції нарощування промисловими підприємствами 
м. Києва експортного потенціалу,  у тому числі в країни ЄС, тис. грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - 650 -

№ з/п Показники Роки

2015 2016 2017 2018

1. Витрат

1.1. Витрати на проведення аналізів, досліджень та моніторингів, тис. грн, 
у тому числі за рахунок:

Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання програми
Обсяг ресурсів по роках

Усього витрат на виконання програми
2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік

Обсяг ресурсів, усього, 
у тому числі: 1301835,5 1527512 1614255 1709398 6153000,5

Бюджет м. Києва 437,5 1093 2825 7958 12313,5

Кошти інших джерел: 1301398 1526419 1611430 1701440 6140687

кошти фінансово-кредитних установ 200000 225000 260000 300000 985000

залучені кошти інвесторів 175 150175 150175 150175 450700

власні кошти промислових підприємств 1101223 1151244 1201255 1251265 4704987

4. Ó ðîçä³ë³ «Ï³äïðîãðàìà 2. Êè¿âñüêà ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà ðîçâèòêó ïðîìèñëîâîñò³ íà 2015-2018 ðîêè»:

4.1. Òàáëèöþ 3 «Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó ïðîìèñëîâîñò³ íà 2015-2018 ðîêè» ãëàâè 3 Îá´ðóíòóâàííÿ øëÿõ³â ³ çàñîá³â ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì, îáñÿã³â 
òà äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ» âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«Таблиця 3. Ресурсне забезпечення Київської міської цільової програми 
розвитку промисловості на 2015-2018 роки 

òèñ. ãðí

4.2. Òàáëèöþ «Î÷³êóâàëüí³ ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè» ãëàâè 4 «Íàïðÿìè ä³-
ÿëüíîñò³, ïåðåë³ê çàâäàíü, çàõîä³â  Ïðîãðàìè  òà  ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè» âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
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1.4. Витрати на сприяння збільшенню випуску інноваційної продукції та реалізацію 
відповідних заходів, тис. грн,
у  тому числі за рахунок:

- власних коштів промислових підприємств 1100000 1150000 1200000 1250000

1.5. Витрати на надання фінансово-кредитної підтримки промисловим підпри-
ємствам м.Києва, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

- коштів фінансово-кредитних установ 200000 225000 260000 300000

1.6. Витрати на організацію та проведення конкурсів, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 235 195 140 140

- власних коштів промислових підприємств 80 95 100 105

- залучених коштів інвесторів 175 175 - -

1.7. Витрати на проведення виставок, а саме:

Виставок  (у тому числі міжнародних), тис. грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 152,5 780 198 900

виставки - презентації  «Зроблено в Києві», тис. грн,
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - 1662 1740

1.8. Витрати на відкриття магазинів з продажу продукції київських підприємств, 
тис. грн,
у тому числі за рахунок:

- власних коштів промислових підприємств 1000 1000 1000 1000

1.9. Витрати на вирішення організаційних  питань створення промислового вузла 
«Київська бізнес-гавань», тис. грн,
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - - 5000

1.10. Витрати на створення індустріальних парків, у тому числі, залучення інвесторів 
до функціонування індустріальних парків, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

- залучених коштів інвесторів - 150000 150175 150175

1.11. Витрати на проведення тренінгів та круглих столів, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 30 96 96 96

2. Продукту

2.1. Кількість запланованих аналізів, досліджень та моніторингів, одиниць, 
у тому числі за рахунок:

- власних коштів промислових підприємств 1 1 4 4

- не потребує фінансування 2 2 2 2

2.2. Кількість примірників каталогів експортоорієнтовної продукції, що планується 
розробити та виготовити, одиниць, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 1000 1000 1000 1200

- власні кошти промислових підприємств

2.3. Кількість Концепцій  нарощування промисловими підприємствами м. Києва 
експортного потенціалу, які заплановано розробити, одиниць, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - 1 -

2.4. Кількість промислових підприємств, на яких заплановано впровадити  Кон-
цепцію нарощування промисловими підприємствами м. Києва експортного 
потенціалу, в т.ч. в країни ЄС, одиниць,
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - 5 50

2.5. Кількість промислових підприємств, які  планують здійснювати експортні 
операції, одиниць,
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - 180 200

2.6. Кількість країн, з якими заплановано здійснювати зовнішньоторговельні 
операції, одиниць,
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - 170 180

2.7. Кількість запланованих до впровадження інноваційних видів продукції, 
одиниць, 
у тому числі за рахунок:

- власних коштів промислових підприємств 451 467 503 506

2.8. Кількість проектів промислових підприємств м. Києва, які будуть надані на 
отримання фінансово-кредитної підтримки, одиниць, 
у  тому числі за рахунок:

- коштів фінансово-кредитних установ 40 45 52 60

2.9. Кількість запланованих презентацій, одиниць 1 1 1 1

2.10. Кількість запланованих конкурсів, одиниць, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 3 3 2 2

- власних коштів промислових підприємств

- залучених коштів інвесторів

2.11. Кількість запланованих виставок (у тому числі міжнародних),  одиниць,
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 1 1 2 2

2.12. Кількість учасників виставки-презентації промислової продукції київських 
виробників «Зроблено в Києві», одиниць,
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - 200 300

2.13. Кількість магазинів, які заплановано відкрити, одиниць, 
у тому числі за рахунок:

- власних коштів промислових підприємств 5 5 5 5

2.14. Кількість організацій, які будуть зареєстровані в ІС «Промисловість і наука», 
одиниць

1224 1524 1600 1710

2.15. Кількість запланованих нових виробництв на земельних ділянках промислово-
го вузла «Київська бізнес-гавань»,  одиниць, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - - 20

2.16. Кількість земельних ділянок, які заплановано визначити, одиниць - - 4 4

2.17. Кількість інвесторів, яких планується залучити до функціонування індустріаль-
них парків, одиниць,
у тому числі за рахунок:

- залучених коштів інвесторів - 3 3 5

2.18. Кількість запланованих тренінгів та круглих столів, одиниць, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 2 2 2 2

2.19. Обсяг реалізованої промислової продукції по м. Києву, млрд  грн 91,5 96 100,8 106,0

2.20. Чисельність працюючих, тис. осіб 130 135 142 150

3. Ефективності

3.1. Середні витрати на проведення одного аналізу, дослідження та моніторингу, 
тис. грн, 
у тому числі за рахунок:

- власних коштів промислових підприємств 95 95 23,8 23,8

3.2. Середні витрати на розробку та виготовлення одного примірника каталогу екс-
портоорієнтовної продукції, тис. грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 0,020 0,022 0,079 0,082

- власних коштів промислових підприємств 0,048 0,054 0,060 0,065

3.3. Середні витрати на розробку однієї Концепції нарощування промисловими 
підприємствами м. Києва експортного потенціалу, тис. грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - 650 -

3.4. Середні витрати  на впровадження одного  виду інноваційної  продукції,  
тис. грн,
у тому числі за рахунок:

- власних коштів промислових підприємств 2439 2462,5 2385,7 2470,4

3.5. Середні витрати на фінансування одного проекту, наданого промисловими під-
приємствами міста, на отримання фінансово-кредитної підтримки, тис. грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів фінансово-кредитних установ 5000 5000 5000 5000

3.6. Середні витрати на проведення одного конкурсу, тис. грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 78,3 65 70 70

- власних коштів промислових підприємств 40 47,5 50 52,5

- залучених коштів інвесторів 175 175 - -

3.7. Середні витрати на проведення однієї  виставки (у тому числі міжнародної), 
тис. грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 152,5 780 99 450

3.8. Середні витрати на проведення одної виставки-презентації промислової про-
дукції київських виробників «Зроблено в Києві», тис. грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - 1662 1740

3.9. Середні витрати на відкриття одного магазину, тис. грн, 
у тому числі за рахунок:

- власних коштів промислових підприємств 200 200 200 200

3.10. Середні витрати на створення одного нового виробництва на  земельних ді-
лянках промислового вузла  «Київська бізнес-гавань»,  тис. грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - - 250,0

3.11. Середні видатки одного інвестора на створення індустріального парку, тис. грн, 
у тому числі за рахунок:

- залучених коштів інвесторів - 50000 50058 30035

3.12. Середні витрати на проведення  одного тренінгу  та круглого столу, тис. грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва 15 48 48 48

3.13. Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одного мешканця, 
тис. грн/мешканця 

44 50,7 60,0 70,0

3.14. Середньомісячна заробітна плата, грн 6800 7500 8200 9000

3.15. Експорт товарів і послуг у розрахунку на одну особу, доларів США - 4654 4300 4600

4. Якості

4.1. Питома вага кількості проведених аналізів, досліджень та моніторингів до за-
планованих,%, у тому числі за рахунок:

- власних коштів промислових підприємств 100 100 100 100

- не потребує фінансування 100 100 100 100

4.2. Питома вага кількості розроблених та виготовлених примірників каталогу екс-
портоорієнтовної продукції до запланованої, %, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 100 100 100 100

- власних коштів промислових підприємств 100 100 100 100

4.3. Питома вага кількості розроблених Концепцій нарощування промисловими 
підприємствами м. Києва експортного потенціалу до запланованих, %, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - 100 -

4.4. Питома вага кількості промислових підприємств, на яких впроваджено 
Концепцію нарощування промисловими підприємствами м. Києва експортного 
потенціалу, в т.ч. в країни ЄС, до запланованої кількості, %,
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - 100 100

4.5. Питома вага кількості промислових підприємств, які здійснювали експортні 
операції,  до запланованої кількості, %,
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - 100 100

4.6. Питома вага кількості країн, з якими здійснювались зовнішньоторговельні 
операції,  до запланованої, %,
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - 100 100

4.7. Питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізо-
ваної промислової продукції,%, 
у тому числі за рахунок:

- власних коштів промислових підприємств            0,4 7,5 8,1 8,7

4.8. Динаміка наданої кредитно-фінансової підтримки промисловим підприємствам 
міста порівняно з попереднім роком, %, 
у тому числі за рахунок:

- коштів фінансово-кредитних установ 100 112,5 115 115

4.9. Питома вага кількості проведених презентацій до запланованої, % 100 100 100 100

4.10. Питома вага кількості проведених конкурсів до запланованих, %, 
у тому числі за рахунок

- коштів бюджету м. Києва 100 100 100 100

- власних коштів промислових підприємств 100 100 100 100

- залучених коштів інвесторів 100 100 - -

4.11. Питома вага кількості проведених виставок  (у тому числі міжнародних) до 
запланованих, %, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 100 100 100 100



11ДОКУМЕНТ Хрещатик
7 листопада 2017 р.

№115 (5028)

№ 
з/п

Пріоритетні за-
вдання

Заходи Термін 
викона-

ння

Виконавці Джерела фі-
нансування

Вартість,
тис. гривень 

2015 
2016 
2017 
2018 

Очікуваний результат 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік

Вдосконалення нормативно-правової бази, спрямоване на підвищення ефективності роботи промислового комплексу

1. Посилення дер-
жавної підтримки 
промислових 
підприємств

1.1. Підготовка пропозицій щодо прийняття нових та вдосконалення діючих нормативно-правових 
актів, спрямованих на посилення державної підтримки промислових підприємств,    в т. ч. стосовно: 

• надання преференційних поправок для вітчизняних підприємств-виробників товарів, робіт і 
послуг;

• завантаження виробничих потужностей промислових підприємств державним замовленням на 
рівні 30 %;

• відміни 10-річного пільгового, за рахунок підприємств, пенсійного забезпечення робітників 
промисловості;

• відновлення міського замовлення на виробництво товарів, робіт і послуг;
(в т. ч. розробка механізму його реалізації);

• погодження місцевими органами виконавчої влади умов приватизації промислових  підприємств 
міста

03.06.
2015
01.06.
2015
01.06.
2016
01.01.
2016

01.01.
2016

Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської 
державної адміністрації),
районні в м. Києві державні 
адміністрації

Не потребує 
фінансува-
ння

Поліпшення організаційних та фінансових умов ведення промислової 
діяльності

2. Формування коди-
фікованої системи 
законодавства, 
що регулює 
правовідносини у 
сфері інноваційної 
діяльності

2.1. Підготовка пропозицій щодо прийняття нових та вдосконалення діючих нормативно-правових 
актів, спрямованих на формування чіткої та прозорої системи правовідносин у сфері інноваційної 
діяльності, та подання їх до центральних органів державної влади,  в т.ч. стосовно:

• диференціації ставок оподаткування для підприємств, що виробляють інноваційну продукцію

• надання державних гарантій банкам для кредитування інноваційних проектів

01.01.
2016
01.06.
2016

Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва 
виконавчого органу Київської 
міської ради  (Київської міської 
державної адміністрації),
районні в місті Києві державні 
адміністрації

Не потребує 
фінансува-
ння

Підвищення рівня інноваційної діяльності промислових підприємств

3. Вдосконалення 
фінансово-кре-
дитної системи, 
спрямоване на 
забезпечення 
доступності кре-
дитних ресурсів 
для промислових 
підприємств

3.1. Підготовка пропозицій відповідним органам державної влади щодо вдосконалення фінансово-
кредитної підтримки промислових підприємств,   в т.ч. стосовно:

• пільгового кредитування національних товаровиробників

• визначення нових механізмів фінансової підтримки

01.06.
2015
01.09.
2015

Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва 
виконавчого органу Київської 
міської ради  (Київської міської 
державної адміністрації),
районні в місті Києві державні 
адміністрації

Не потребує 
фінансува-
ння

Поліпшення фінансових умов ведення промислової діяльності

4. Недопущення 
насичення вну-
трішнього ринку 
імпортованими 
товарами низької 
якості

4.1. Підготовка пропозицій відповідним органам державної влади  щодо захисту внутрішнього 
ринку від імпортованих товарів низької якості,  в т. ч. стосовно:

• заборони  імпорту за державні кошти продукції, аналоги якої виробляються на промислових 
підприємствах

• звільнення вітчизняних підприємств від сплати ввізного мита   в разі імпорту обладнання та 
комплектувальних виробів до нього, які не виробляються в Україні та ввозяться з метою технічного 
переоснащення виробництва для підприємств, що виробляють продукцію з високою часткою валової 
доданої вартості

01.09.
2015
01.01.
2016

Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської 
державної адміністрації),
районні в місті Києві державні 
адміністрації

Не потребує 
фінансува-
ння

Поліпшення організаційних та фінансових умов ведення промислової 
діяльності

Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств, оптимізація їх розміщення та завантаження потужностей

5. Розширення ви-
робництва експор-
то-орієнтованої та 
імпортоза-
мінюючої про-
дукції

5.1. Організація виробництва імпортозамінюючої  продукції 2015- 
2016

Департамент промисловості  
та розвитку підприємництва 
виконавчого органу Київської 
міської ради  (Київської міської 
державної адміністрації), 
районні в місті Києві державні 
адміністрації

Не потребує 
фінансува-
ння

Розширення ринків збуту

5.1.1. Проведення аналізу цінових  та технічних характеристик імпортованої промислової про-
дукції 

2015 Департамент промисловості  
та розвитку підприємництва 
виконавчого органу Київської 
міської ради  (Київської міської 
державної адміністрації), 
районні в місті Києві державні 
адміністрації

Власні кошти 
промислових 
підприємств

2015  – 95 Показник витрат

витрати з бюджету,
тис. грн

95 - - -

Показник продукту

кількість запланованих 
аналізів, од., у тому 
числі за рахунок:

- власних коштів про-
мислових підприємств

1 - - -

Показник ефективності

середні витрати на про-
ведення одного аналізу, 
тис. грн, 
у тому числі за рахунок:

- власних коштів про-
мислових підприємств

95 - - -

Показник якості

питома вага кількості 
проведених аналізів до 
запланованих, %,  у тому 
числі за рахунок:

- власних коштів про-
мислових підприємств

100 - - -

5.1.2. Сприяння виробництву  нової імпортозамінюючої продукції 2015- 
2016

Промислові підприємства  міс-
та, Департамент промисловості  
та розвитку підприємництва 
виконавчого органу Київської 
міської ради  (Київської міської 
державної адміністрації)

Не потребує 
фінансува-
ння

Розширення ринків збуту

4.12. Питома вага кількості проведених виставок - презентацій промислової продукції київських виробників «Зроблено в Києві» до запланованих, %, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - 100 100

4.13. Питома вага кількості відкритих магазинів до запланованих, %, 
у тому числі за рахунок:

- власних коштів промислових підприємств 100 100 100 100

4.14. Сумарний коефіцієнт наповнення ІС «Промисловість і наука», % - 85 89 95

4.15. Питома вага кількості створених нових виробництв на земельних ділянках промислового вузла «Київська бізнес-гавань» до запланованих, %, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - - 100

4.16. Питома вага кількості визначених земельних ділянок до запланованих, % - - 100 100

4.17. Питома вага кількості залучених інвесторів до запланованих, %, 
у тому числі за рахунок:

- залучених коштів інвесторів - 100 100 100

4.18. Питома вага кількості проведених тренінгів та круглих столів до запланованих ,%, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 100 100 100 100

4.19. Динаміка обсягів реалізованої інноваційної продукції порівняно з попереднім роком, % 110,2 93,6 104,2 106,4

4.20. Питома вага підприємств, що займались інноваціями, %,
у тому числі за рахунок:

- власних коштів промислових підприємств 17 18,4 19,8 21,2

4.21. Частка країн ЄС в структурі експорту товарів і послуг міста Києва, % 31 32,0 33,6 35,4

4.22. Індекс промислової продукції міста Києва, % -5 +4,4 +5,5 +5,6

4.23. Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від податків, сплачених промисловими підприємствами м. Києва (у цінах попереднього року), %  0,3 80,0 50,0 50,0

4.24. Динаміка доходів від  податку на прибуток промислових підприємств  до міського бюджету у порівнянні з попереднім роком, % +1 +3 +1 +0,5

4.3. Äîäàòîê À «Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³, çàâäàííÿ òà çàõîäè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó ïðîìèñëîâîñò³  íà 2015-2018 ðîêè» âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«ДОДАТОК А
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ 

РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ НА 2015–2018 РОКИ 
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5.1.3. Щорічна актуалізація переліку нової 
імпортозамінюючої продукції 

2016 Департамент промисловості  
та розвитку підприємництва 
виконавчого органу Київської 
міської ради  (Київської міської 
державної адміністрації), про-
мислові підприємства міста

Власні кошти 
промислових 
підприємств

2016   –  95 Показник витрат

власні кошти промислових підприємств, тис. грн
- 95

- -

Показник продукту

кількість запланованих досліджень, од., у тому числі за рахунок: - 1 - -

- власних коштів промислових підприємств - 1 - -

Показник ефективності

середні витрати на проведення одного дослідження, тис. грн, у тому числі за рахунок: 

- власних коштів промислових підприємств - 95 - -

Показник якості

питома вага кількості проведених досліджень до запланованих, %, 
у тому числі за рахунок:

- власних коштів промислових підприємств - 100 - -

5.1.4. Сприяння виробництву нової 
імпортозамінюючої продукції та щорічна 
актуалізація її переліку 

2017-
2018

Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва 
виконавчого органу Київської 
міської ради  (Київської міської 
державної адміністрації),
промислові підприємства міста

Власні кошти 
промислових 
підприємств

2017  –  95
2018  –  95

Показник витрат

власні кошти промислових підприємств, тис. грн
- - 95 95

Показник продукту

кількість запланованих досліджень, одиниць, 
у тому числі за рахунок:

- власних коштів промислових підприємств - - 4 4

Показник ефективності

середні витрати на проведення одного дослідження, тис. грн, 
у тому числі за рахунок:

- власних коштів промислових підприємств - - 23,8 23,8

Показник
якості

питома вага кількості проведених досліджень до запланованих, %, 
у тому числі за рахунок:

- власних коштів промислових підприємств - - 100 100

5.2. Підготовка за участю промислових 
підприємств каталогу експортоорієнтованої 
продукції

2015-
2018

Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва 
виконавчого органу Київської 
міської ради  (Київської міської 
державної адміністрації),
промислові підприємства міста

Бюджет  
м. Києва

Власні кошти 
промислових 
підприємств 

2015  – 20 
2016  –  22 
2017  –  79 
2018  –  82

2015 –  48 
2016  –  54 
2017  –  60 
2018  –  65

Показник витрат

бюджет 
м. Києва, 
тис. грн

20 22 79 82

власні кошти
промислових підприємств, тис. грн

48 54 60 65

Показник продукту

кількість примірників каталогів експорто-орієнтованої продукції, що планується розробити та 
виготовити, од., 
у тому числі за рахунок:

 - коштів бюджету 
м. Києва

1000 1000 1000 1200

- власних коштів промислових підприємств

Показник ефективності

середні витрати на розробку та виготовлення одного примірника каталогу експорто-орієнтова-
ної продукції, тис.грн, 
у тому числі за рахунок:

 - коштів бюджету
 м. Києва

0,020 0,022 0,079 0,082

- власних коштів промислових підприємств 0,048 0,054 0,060 0,065

Показник якості

питома вага кількості розроблених та виготовлених примірників каталогу експорто-орієнтова-
ної продукції до запланованої,%, у тому числі за рахунок:

 - коштів бюджету
 м. Києва

100 100 100 100

- власних коштів промислових підприємств 100 100 100 100

5.3. Розробка та впровадження Концепції  
нарощування промисловими підприємства-
ми м. Києва експортного потенціалу, в тому 
числі в країни ЄС   

2017-
2018

Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва 
виконавчого органу Київської 
міської ради  (Київської міської 
державної адміністрації),
промислові підприємства міста

Бюджет 
м. Києва

2017  – 650 Показник витрат

бюджет  м. Києва, 
тис. грн

- - 650 -

Показник продукту

кількість Концепцій нарощування промисловими підприємствами  м.Києва експортного по-
тенціалу, які заплановано розробити, од., 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету
 м. Києва

- - 1 -

кількість промислових підприємств, на яких заплановано впровадити  Концепцію нарощуван-
ня промисловими підприємствами м.Києва експортного потенціалу, в т. ч. в країни ЄС, од.,
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету 
м. Києва

- - 5 50

кількість промислових підприємств, які  планують здійснювати експортні операції, од.,
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету 
м. Києва

- - 180 200

кількість країн,  з якими заплановано здійснювати зовнішньо-торговельні операції, од.,
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету
 м. Києва

- - 170 180

Показник ефективності

середні витрати на розробку однієї Концепції нарощування промислови-ми підприєм-ствами 
м.Києва експортного потенціалу,
тис. грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету 
м. Києва

- - 650 -

Показник якості

питома вага кількості розроблених Концепцій нарощування промисловими підприємствами  
м.Києва експортного потенціалу до запланованих, %, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету 
м. Києва

- - 100 -

питома вага кількості промислових підприємств, на яких впроваджено Концепцію нарощуван-
ня промисловими підприємствами 
 м. Києва експортного потенціалу, в т. ч. в країни ЄС,  до запланованої кількості, %,
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету 
м. Києва

- - 100 100

питома вага кількості промислових підприємств, які здійснювали експортні операції, до за-
планованої кількості, %, у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету
 м. Києва

- - 100 100

питома вага кількості країн, з якими здійснювались зовнішньо-торговельні операції,  до за-
планованої, %, у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету
 м. Києва

- - 100 100
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6. Впровадження 
інноваційних 
технологій

6.1. Сприяння збільшенню випуску 
інноваційної продукції та реалізація відповід-
них заходів

2015-
2018

Департамент промисловості та розвитку підпри-
ємництва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), промислові 
підприємства міста

Власні кошти 
промислових 
підприємств

2015 – 
1100000
2016  – 
1150000
2017  – 
1200000
2018  – 
1250000

Показник витрат

власні кошти промислових підприємств,
тис. грн

1100000 1150000 1200000 1250000

Показник продукту

кількість запланованих до впровадження інноваційних видів 
продукції, од., 
у тому числі за рахунок:

- власних коштів промислових підприємств
451 467 503 506

Показник ефективно-сті

середні витрати  на впровадження одного  виду інноваційної  
продукції,  тис. грн,
у тому числі за рахунок:

- власних коштів промислових підприємств 2439 2462,5 2385,7 2470,4

Показник якості

питома вага підприємств, що займались інноваціями, %, у 
тому числі за рахунок:

- власних коштів промислових підприємств 17 18,4 19,8 21,2

питома вага реалізованої інноваційної продукції в загально-
му обсязі реалізованої промислової продукції, %, у тому 
числі за рахунок:

- власних коштів промислових підприємств
0,4 7,5 8,1 8,7

7. Впровадження 
енергозберігаю-
чих технологій

7.1. Сприяння впровадженню енергозбе-
рігаючих технологій шляхом надання про-
мисловим підприємствам консультативної та 
інформативної підтримки, в т. ч.:

 • проведення презентацій, круглих столів 
та семінарів з питання  впровадження енер-
гозберігаючого     обладнання;

• впровадження у міське господарство 
енергозберігаючої світлодіодної освітлюваль-
ної техніки

2015-
2016

Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Не потребує 
фінансу-
ван  ня

Економія енергоресурсів

7.2. Впровадження автоматизованої 
системи обліку та контролю споживання 
енергоресурсів

2015-
2016

Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради  (Київської міської державної 
адміністрації)

Не потребує 
фінансу-
вання 

Економія енергоресурсів

8. Оптимізація 
територіально-
го розміщення 
промислових 
підприємств

8.1. Розробка механізму вивільнення 
частини земельних ділянок, які неефективно 
використовуються промисловими підпри-
ємствами міста  

2015-
2016

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), 
КО «Київгенплан»,
Департамент промисловості та розвитку підпри-
ємництва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Не потребує 
фінансу-
вання

Оптимізація використання земельних ресурсів

8.1.1. Створення спільної робочої групи з 
розробки механізму за участю представників 
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації), 
органів виконавчої влади,  до повноважень  
яких  належить управління промисловими 
підприємствами м. Києва

2015 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради  (Київської міської державної 
адміністрації),
Департамент промисловості
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Не потребує 
фінансу-
вання

Ефективне використання території міста Києва

8.1.2. Розробка нормативів ефективності 
використання промислових та комунально-
складських територій м. Києва

2015 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації),
Департамент промисловості
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації),
КО «Київгенплан»,
комунальна науково-дослідна установа «Науково-дослід-
ний інститут соціально-економічного розвитку міста»,
ДП «Проектний інститут «Київський Промбудпроект»

Не потребує 
фінансу-
вання 

Ефективне використання території міста Києва

8.1.3. Проведення моніторингу та аналізу 
ефективності використання промисловими 
підприємствами земельних ділянок

2015-2016 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради  (Київської міської державної 
адміністрації),
Департамент промисловості
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Не потребує 
фінансу-
вання 

Оптимізація використання земельних ресурсів

8.1.4. Оформлення передачі земельних 
ділянок промислових підприємств, які не-
ефективно використовувались, у власність 
територіальної  громади  м. Києва

2016 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради  (Київської міської державної 
адміністрації),
Департамент промисловості
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради  (Київської міської державної 
адміністрації)

Не потребує 
фінансу-
вання

Ефективне використання промислових територій, оптимізація виробничої діяльності

8.2. Участь у розробці програм реструк-
туризації, реорганізації та оптимізації про-
мислових підприємств м. Києва

2015-2016 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації),
Департамент комунальної власності м. Києва виконав-
чого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), 
Департамент земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Не потребує 
фінансу-
вання

Оптимізація використання земельних ресурсів

8.3. Визначення  напрямків  подальшого 
використання вивільнених ділянок, які не-
ефективно використовувались промисловими 
підприємствами міста 

2015-2016 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації),
Департамент земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Не потребує 
фінансу-
вання

Поліпшення господарсько-фінансового стану підприємств,  розширення ринків збуту

9. Оптиміза-
ція процесу 
державних 
закупівель та 
розміщення 
замовлень 
бюджетних 
організацій на 
промислових 
підприємствах 
міста

9.1. Залучення промислових підприємств 
до виконання міських та державних цільових 
програм.

Формування переліку промислової 
продукції для потреб міста та його щорічна 
актуалізація

2015-2016 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Не потребує 
фінансу-
вання

Поліпшення фінансового стану промислових підприємств

9.2. Здійснення заходів щодо забезпечення 
підприємств міста державними замовленнями 

2015-2016 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Не потребує 
фінансу-
вання

Поліпшення фінансового стану промислових підприємств

10. Забезпечення* 
фінансово-
кредитної 
підтримки 
промислових 
підприємств 
м.Києва

10.1. Формування портфеля бізнес-про-
позицій, надання фінансово-кредитної 
підтримки промисловим підприємствам 
м. Києва

2015-
2018

Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради  (Київської міської державної 
адміністрації)

Кошти 
фінансово-
кредитних 
установ

2015  – 
200000
2016  – 
225000
2017  – 
260000
2018  – 
300000

Показник витрат

кошти фінансово-кредитних установ, тис.грн 200000 225000 260000 300000

Показник продукту

кількість проектів промислових підприємств м.Києва, які 
будуть надані на отримання фінансово-кредитної підтрим-
ки, одиниць, 
у  тому числі за рахунок:

- коштів фінансово-кредитних установ 40 45 52 60

Показник ефективності

середні витрати на фінансування одного проекту, наданого 
промисловими підприємствами міста, на отримання фінан-
сово-кредитної підтримки, тис.грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів фінансово-кредитних установ 5000 5000 5000 5000

Показник якості

динаміка наданої кредитно-фінансової підтримки промисло-
вим підприємствам міста порівняно з попереднім роком, %, 
у тому числі за рахунок:

- коштів фінансово-кредитних установ 100 112,5 115 115

Продовження додатків у наступному номері
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Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 22 грудня 2010 року № 1159 «Про встановлення тарифів на виробництво 

та транспортування теплової енергії, що виробляється котельнею ТОВ «ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС»
Розпорядження № 1336 від 25 жовтня 2017 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про теплопостачання», з метою приведення у відповідність з вимогами законодавства України:
1. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 22 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ¹ 1159 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ 

òàðèô³â íà âèðîáíèöòâî òà òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ùî âèðîáëÿºòüñÿ êîòåëüíåþ ÒÎÂ «ÒÅÏËÎÏÎÑÒÀ×ÑÅÐÂ²Ñ».
2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про прийняття за основу проекту рішення Київської 
міської ради «Про внесення змін до Порядку 

найменування об’єктів міського підпорядкування, 
присвоєння юридичним особам та об’єктам міського 
підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, 

ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій 
у місті Києві»

Рішення Київської міської ради № 177/3184 від 5 жовтня 2017 року 
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини шістнадцятої статті 

35 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, 
Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської 
ради від 5 березня 2015 року № 253/1118 «Про внесення 
змін до договорів  оренди земельних ділянок в частині 
приведення розміру орендної плати у відповідність 

до статті 288 Податкового кодексу України»
Рішення Київської міської ради № 178/3185 від 5 жовтня 2017 року 

Відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 
Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік», на численні звернення 
членів гаражно-будівельних кооперативів, з метою зменшення розміру орендної плати за земельні ділянки кому-
нальної власності для гаражно-будівельних кооперативів Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради 
України щодо вдосконалення регулювання відносин 

у сфері паркування транспортних засобів та нормативно-
правового забезпечення створення муніципальної 

паркувальної інспекції
Рішення Київської міської ради № 174/3181 від 5 жовтня 2017 року 

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 
столицю України – місто-герой Київ» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ùîäî âäîñêîíà-
ëåííÿ ðåãóëþâàííÿ â³äíîñèí ó ñôåð³ ïàðêóâàííÿ 
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà íîðìàòèâíî-ïðàâî-
âîãî çàáåçïå÷åííÿ ñòâîðåííÿ ìóí³öèïàëüíî¿ 
ïàðêóâàëüíî¿ ³íñïåêö³¿ çã³äíî ç äîäàòêîì äî 
öüîãî ð³øåííÿ.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-
êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ðåêëàìè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення Київської міської ради

від  05.10.2017 № 174/3181

ЗверненняКиївської міської ради до Верховної Ради України 
щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері паркування 
транспортних засобів та нормативно-правового забезпечення 

створення муніципальної паркувальної інспекції
Çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïàðêóâàííÿ àâòîòðàíñïîðòó – öå çîíà ïðÿìî¿ 

â³äïîâ³äàëüíîñò³ ñàìå ì³ñöåâî¿ âëàäè, ìóí³öèïàë³òåò³â.
Àíàë³ç ³ñíóþ÷îãî ñòàíó ñèñòåìè ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â â Óêðà¿í³ ñâ³ä÷èòü, ùî 

îðãàí³çàö³éí³, íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ô³íàíñîâ³ óìîâè ôóíêö³îíóâàííÿ çàçíà÷åíî¿ ñèñòåìè 
íå â³äïîâ³äàþòü í³ ïîòðåáàì ó÷àñíèê³â äîðîæíüîãî ðóõó, í³ âèìîãàì íàñåëåííÿ, í³ ºâðîïåé-
ñüêèì ñòàíäàðòàì ó ö³é ñôåð³.

Òàê, âîä³¿ äîñòàòíüî ÷àñòî íå îïëà÷óþòü ïîñëóãè ç ïàðêóâàííÿ, íåõòóþòü çàêîííèìè âè-
ìîãàìè ³íñïåêòîð³â-ïàðêóâàëüíèê³â, çàëèøàþòü òðàíñïîðòí³ çàñîáè íà òðîòóàðàõ àáî íà 
ïðî¿çíèõ ÷àñòèíàõ âóëèöü, ³íîä³ ó ê³ëüêà ðÿä³â, ùî óñêëàäíþº ðóõ òðàíñïîðòó, ñòâîðþº çà-
òîðè, ïðèçâîäèòü äî âòðàò ÷àñó çàêîíîñëóõíÿíèìè âîä³ÿìè òà ïàñàæèðàìè ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó, ñóòòºâî çàáðóäíþº ïîâ³òðÿ òîùî.

Çíà÷íà ÷àñòèíà êîøò³â, ñïëà÷åíèõ çà ïàðêóâàííÿ àâòîòðàíñïîðòó, íå äîõîäèòü äî áþäæåò³â 
ì³ñò, àäæå ñàìà ñèñòåìà ãîò³âêîâîãî ðîçðàõóíêó ì³æ âîä³ºì òà ³íñïåêòîðîì-ïàðêóâàëüíèêîì 
ñòâîðþº ìîæëèâîñò³ äëÿ ìàí³ïóëþâàííÿ òà ïðîâîêóº ³íñïåêòîðà íà ïîøóê øëÿõ³â ñïðÿìóâàííÿ 
îïëàòè çà ïàðêóâàííÿ ïîâç ì³ñöåâî¿ ñêàðáíèö³ äî âëàñíî¿ êèøåí³.

Íèçüê³ íàäõîäæåííÿ äî áþäæåòó íå äàþòü ìóí³öèïàë³òåòàì ìîæëèâîñòåé îáëàøòîâóâàòè 
çðó÷í³ ïàðêóâàëüí³ ìàéäàí÷èêè, áóäóâàòè ï³äçåìí³ òà íàçåìí³ ïàðêóâàëüí³ êîìïëåêñè, â ò.÷. ó 
öåíòðàëüíèõ ÷àñòèíàõ ì³ñò, ñòâîðþâàòè «ïåðåõîïëþþ÷³» ïàðê³íãè íà òðàíñïîðòíèõ ðîçâ’ÿçêàõ, 
çàëó÷àòè ³íâåñòèö³¿ ó ðîçâèòîê ïàðêóâàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè.

Â ö³ëîìó òàêà ñèòóàö³ÿ øêîäèòü íå ëèøå âîä³ÿì, ïàñàæèðàì ³ ï³øîõîäàì, à âçàãàë³ óñ³ì 
ìåøêàíöÿì – ÷ëåíàì â³äïîâ³äíèõ ì³ñöåâèõ ãðîìàä.

ªâðîïåéñüêèé òà ñâ³òîâèé äîñâ³ä ñâ³ä÷èòü, ùî ïðè÷èíîþ òàêî¿ ñóìíî¿ ñèòóàö³¿ íå º ëþäñüêèé 
ôàêòîð; íàâïàêè, ãîëîâíîþ ïðîáëåìîþ º íåäîñêîíàë³ ïðàâèëà ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ 
çàñîá³â, ïåðåäóñ³ì çàêîíîäàâ÷å ðåãóëþâàííÿ ö³º¿ ñôåðè.

Ñèñòåìà ïàðêóâàííÿ â Óêðà¿í³ êàðäèíàëüíî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä àíàëîã³â, ùî åôåêòèâíî ïðà-
öþþòü ó êðà¿íàõ ªÑ òà ñâ³òó. Çîêðåìà, â óñï³øíèõ ðîçâèíóòèõ êðà¿íàõ ôóíêö³îíóþòü ïðîñò³ òà 
çðó÷í³ äëÿ ó÷àñíèê³â äîðîæíüîãî ðóõó ñèñòåìè, ùî õàðàêòåðèçóþòüñÿ íàÿâí³ñòþ òàêèõ åëåìåíò³â:

1) çàáåçïå÷åííÿ äîòðèìàííÿ ïðàâèë ïàðêóâàííÿ ³ 100-â³äñîòêîâî¿ îïëàòè ïîñëóã ç ïàð-
êóâàííÿ çà ðàõóíîê ä³ºâèõ ñàíêö³é çà ïîðóøåííÿ öèõ ïðàâèë;

2) äîñòóïí³ñòü òà êîìôîðòí³ñòü ïîñëóã ç ïàðêóâàííÿ, øèðîêèé ñïåêòð çðó÷íèõ ñïîñîá³â ¿õ 
îïëàòè, çîêðåìà, ç âèêîðèñòàííÿì ñïåö³àëüíèõ ïðîãðàì äëÿ ñìàðòôîí³â;

3) àâòîìàòè÷íèé òà äîñòîâ³ðíèé îáë³ê êîøò³â, ñïëà÷åíèõ çà ïàðêóâàííÿ, ãàðàíòîâàíå 
ñïðÿìóâàííÿ ¿õ çà ïðèçíà÷åííÿì – äî ì³ñöåâèõ áþäæåò³â;

4) ðîçâèòîê ³íôðàñòðóêòóðè ïàðêóâàííÿ;
5) ðîçâàíòàæåííÿ (âèâ³ëüíåííÿ) öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè ì³ñò øëÿõîì ñòèìóëþâàííÿ âèêî-

ðèñòàííÿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó ÿê íàä³éíîãî òà ô³íàíñîâî âèã³äíîãî, à òàêîæ åêîëîã³÷íèõ 
³ êîìïàêòíèõ âèä³â òðàíñïîðòó – âåëîñèïåä³â, åëåêòðîìîá³ë³â òîùî.

Ñòâîðåííÿ òàêî¿ ñèñòåìè ïàðêóâàííÿ â Óêðà¿í³ ìàº ïî÷àòèñü ç âäîñêîíàëåííÿ çàêîíî-
äàâ÷îãî ìåõàí³çìó. Ïðàêòèêà ñâ³ä÷èòü ïðî äóæå íèçüêó åôåêòèâí³ñòü òà íåä³ºâ³ñòü ïîëîæåíü 
Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî ðåãóëþþòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà 
ïîðóøåííÿ ïðàâèë ïàðêóâàííÿ.

Òàê, îðãàíîì ïðèòÿãíåííÿ äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ âîä³¿â çà ïîðóøåííÿ 
ïðàâèë ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â âèçíà÷åíî àäì³í³ñòðàòèâí³ êîì³ñ³¿ ïðè âèêîíàâ÷èõ 
îðãàíàõ ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ì³ñüêèõ ðàä, à óêëàäåííÿ àäì³íïðîòîêîë³â çà â÷èíåííÿ òàêèõ 
ïîðóøåíü ÊÓÀÏîì ïîêëàäàºòüñÿ íà îñ³á, óïîâíîâàæåíèõ âèêîíàâ÷èìè îðãàíàìè öèõ ì³ñöå-
âèõ ðàä. Âîäíî÷àñ, â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äàëüíîñò³ âîä³¿â çà íåâèêîíàííÿ âèìîã ³íñïåêòîð³â-
ïàðêóâàëüíèê³â ïðåä’ÿâèòè ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ äëÿ ñêëàäåííÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîòîêîëó ïðî 
àäì³íïðàâîïîðóøåííÿ ïðèçâîäèòü äî ìàñîâîãî ³ãíîðóâàííÿ âîä³ÿìè íåîáõ³äíîñò³ îïëàòè 
âàðòîñò³ ïîñëóã ç ïàðêóâàííÿ.

²íñïåêòîðè-ïàðêóâàëüíèêè ïîçáàâëåí³ ìîæëèâîñò³ çàäîêóìåíòóâàòè òà îôîðìèòè íàëåæ-
íèì ÷èíîì ôàêò ñêîºííÿ ïðàâîïîðóøåííÿ, àäæå âîíè ïðîñòî íå çíàþòü íà êîãî âèïèñóâàòè 
ïðîòîêîë ïðî àäì³íïðàâîïîðóøåííÿ. Ñêëàäíîþ, òðèâàëîþ òà áþðîêðàòè÷íî îáòÿæëèâîþ º 
òàêîæ ñàìà ïðîöåäóðà ðîçãëÿäó òàêèõ ñïðàâ àäì³í³ñòðàòèâíèìè êîì³ñ³ÿìè ïðè âèêîíàâ÷èõ 
îðãàíàõ ì³ñöåâèõ ðàä.

²íøîþ âàæëèâîþ ïðîáëåìîþ º â³äñóòí³ñòü íàä³éíîãî òà ä³ºâîãî ìåõàí³çìó ïðèòÿãíåííÿ äî 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë çóïèíêè-ñòîÿíêè òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ó íàñåëåíèõ 
ïóíêòàõ Óêðà¿íè. Áåç âèð³øåííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè íàâåñòè ïîðÿäîê íà àâòîäîðîãàõ òà âóëèöÿõ 
ì³ñò Óêðà¿íè ïðàêòè÷íî ìàéæå íåìîæëèâî. Àäæå àâòîëþáèòåë³ äóæå ÷àñòî ïàðêóþòüñÿ íå 
íà ïëàòíèõ ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ, à â ì³ñöÿõ, äå çàáîðîíåíà çóïèíêà-ñòîÿíêà, ³íîä³ ó 
ê³ëüêà ðÿä³â, ñòâîðþþ÷è çíà÷í³ ïåðåøêîäè ðóõó òðàíñïîðòó.

Êîëîñàëüíèé äèñêîìôîðò ìåøêàíöÿì óêðà¿íñüêèõ ì³ñò çàâäàþòü òàêîæ íåïîîäèíîê³ 
âèïàäêè çóõâàëîãî ïîðóøåííÿ ïðàâèë çóïèíêè òà ñòîÿíêè òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, êîëè àâòî-

ìîá³ëü çàëèøàþòü ïðÿìî íà ïðî¿çí³é ÷àñòèí³, ³íîä³ ó äðóã³é àáî òðåò³é ñìóç³ ðóõó. Òàê³ «ãîðå-
ïîðóøíèêè» ³íîä³ íå ïðîñòî øòó÷íî ñòâîðþþòü çàòîðè, à ìîæóòü ïîâí³ñòþ çàáëîêóâàòè ðóõ 
òðàìâà¿â, òðîëåéáóñ³â, òåõíîëîã³÷íîãî òà àâàð³éíîãî òðàíñïîðòó. Â öüîìó âèïàäêó çà ê³ëüêà 
õâèëèí çóïèíêè ðóõó óòâîðþþòüñÿ ê³ëüêàê³ëîìåòðîâ³ ïðîáêè, ùî çàâäàþòü âåëè÷åçíî¿ ìî-
ðàëüíî¿ òà ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè òèñÿ÷àì ìåøêàíö³â.

Òîìó ñàìå ì³ñöåâà âëàäà º íàéá³ëüø çà³íòåðåñîâàíîþ ó íàâåäåíí³ ëàäó íà âóëè÷íî-
äîðîæí³é ìåðåæ³ íàñåëåíèõ ïóíêò³â òà ïðèïèíåíí³ ðîçïîâñþäæåíî¿ ïðàêòèêè ïàðêóâàííÿ 
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ó ì³ñöÿõ, äå çàáîðîíåíà íå ëèøå ñòîÿíêà, à íàâ³òü çóïèíêà. Ïðîòå íà 
ñüîãîäí³ ïðèòÿãíåííÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë çóïèíêè-ñòîÿíêè º ñôåðîþ 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ âèêëþ÷íî Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿.

Ðàçîì ³ç öèì, îôîðìëåííÿ ñïðàâ ïðî ïîðóøåííÿ ïðàâèë çóïèíêè-ñòîÿíêè àáî øâèäêå 
ðåàãóâàííÿ íà ñèòóàö³þ, çîêðåìà, ïðîâåäåííÿ îïåðàòèâíî¿ åâàêóàö³¿ àâòîìîá³ë³â, ùî áëî-
êóþòü ðóõ òðàíñïîðòó, ìîæå â³äâîë³êàòè ïîë³öåéñüêèõ â³ä âèð³øåííÿ á³ëüø âàæëèâèõ ñïðàâ 
àáî íàâ³òü áóòè îáòÿæëèâèì, àäæå ãîëîâíîþ ôóíêö³ºþ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ º çàáåçïå÷åííÿ, 
íàñàìïåðåä, áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó. Îòæå, âêðàé âàæëèâîþ ñòàº âèìîãà çàêîíîäàâ÷î¿ 
ï³äòðèìêè ä³ÿëüíîñò³ ì³ñöåâèõ ³íñïåêòîð³â ïàðêóâàëüíîãî ïðîñòîðó.

Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 93 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïðàâî çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè ó 
Âåðõîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè íàëåæèòü, çîêðåìà, íàðîäíèì äåïóòàòàì Óêðà¿íè.

Âðàõîâóþ÷è âèùåíàâåäåíå, Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà çâåðòàºòüñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè 
ç ïðîõàííÿì ïîñèëèòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü âîä³¿â çà ïðîòèïðàâíå ïàðêóâàííÿ (îñîáëèâî òèõ, ùî 
ïðîòèïðàâíî çàéìàþòü ì³ñöÿ äëÿ ïàðêóâàííÿ àâòîìîá³ë³â, ÿêèìè êåðóþòü âîä³¿ ç ³íâàë³äí³ñòþ),  
âðåãóëþâàòè çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè ç ìåòîþ óíåìîæëèâèòè óíèêíåííÿ ïîêàðàííÿ çà çàçíà-
÷åíå ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ï³äãîòóâàòè íåîáõ³äíó çàêîíîäàâ÷ó áàçó äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ 
ìóí³öèïàëüíî¿ ïàðêóâàëüíî¿ ³íñïåêö³¿.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Ïðèéíÿòè çà îñíîâó ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîðÿäêó 
íàéìåíóâàííÿ îá’ºêò³â ì³ñüêîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ, 
ïðèñâîºííÿ þðèäè÷íèì îñîáàì òà îá’ºêòàì 
ì³ñüêîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ ³ìåí (ïñåâäîí³ì³â) 
ô³çè÷íèõ îñ³á, þâ³ëåéíèõ òà ñâÿòêîâèõ äàò, íàçâ 
³ äàò ³ñòîðè÷íèõ ïîä³é ó ì³ñò³ Êèºâ³».

2.  Ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç 
ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ 
òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â äîîïðàöþâàòè çàçíà-
÷åíèé ïðîåêò ð³øåííÿ òà âíåñòè éîãî íà ðîçãëÿä 
ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Âíåñòè çì³íè ó äîäàòîê äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 5 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¹ 253/1118 
«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîð³â îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â ÷àñòèí³ ïðèâåäåííÿ ðîçì³ðó îðåíäíî¿ 
ïëàòè ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ñòàòò³ 288 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè», à ñàìå: âèêëþ÷èòè òàê³ ïîçèö³¿:

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».
3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 

Â. Êëè÷êî

«2 62-6-00575 17.06.2011 Гаражно-будівельний кооператив «Братиславський» 17.06.2016 Десн. вул. Братислав-
ська, 52

4 62-6-00252 26.08.2005 Гаражний кооператив «Вигурівщина» 26.08.2020 Десн. вул. Електротехніч-
на, 74

5 75-6-00172 01.03.2005 Кооператив по будівництву та експлуатації індивідуальних 
гаражів «Кооперативна-2»

02.03.2015 Свят. вул. Сім’ї Сосніних, 
4-а

9 75-6-00518 26.04.2011 Автокооператив по експлуатації індивідуальних гаражів і 
стоянок «Південний»

26.04.2021 Свят. вул. Симиренка, 38-а

18 78-6-00320 10.10.2005 Кооператив по будівництву та експлуатації індивідуальних 
гаражів «Конопляний»

10.10.2020 Обол. вул. Коноплянська, 9

23 79-6-00830 31.01.2012 Гаражно-будівельний кооператив «Теремки» 31.01.2017 Гол. вул. Василя Касіяна, 
1».
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Інститут фізіології ім О.О.Богомольця HAH України про намір 
передати в оренду державне майно, щодо якого надійшли заяви
Балансоутримувач: Інститут фізіології ім О.О.Богомольця HAH України (01024, 

м. Київ,вул. Богомольця,4)
1) Адреса об'єкта: нежитлове приміщення - кімната № 122 на 1-ому поверсі адміні-

стративного корпусу (літера «А»);
Площа оренди: 16,9 кв.м;
Можливе цільове використання: розміщення суб'єкта господарювання, що здійснює 

туроператорську діяльність;
Вартість майна за незалежною оцінкою станом на 31.08.2017р - 160 722,00 грн; 

Можливий термін оренди: до 3 років.
2) Адреса об'єкта: нежитлове приміщення - кімната № 124 на 1-ому поверсі адміні-

стративного корпусу (літера «А»);
Площа оренди: 18,7 кв.м;
Можливе цільове використання: розміщення офісу;
Вартість майна за незалежною оцінкою станом на 31.08.2017р - 177 840,00грн; 

Можливий термін оренди: до 3 років.
3) Адреса об'єкта: нежитлове приміщення - кімната № 120 на 1-ому поверсі адміні-

стративного корпусу (літера «А»);
Площа оренди: 27,2 кв.м;
Можливе цільове використання: розміщення офісу;
Вартість майна за незалежною оцінкою станом на 31.08.2017р - 260 527,00грн; 

Можливий термін оренди: до 3 років.
4) Адреса об'єкта: частина металевого павільйону на території інституту 
Площа оренди: 252,0 кв.м;
Можливе цільове використання: розміщення складу;
Вартість майна за незалежною оцінкою станом на 31.08.2017р - 936 695,00 грн; 

Можливий термін оренди: до 3 років.
5) Адреса об'єкта: кімната № 9 (номер 16 згідно технічного паспорту БТІ) на 2-ому 

поверсі лабораторного корпусу (літ «Г»)
Площа оренди: 29,0 кв.м;
Можливе цільове використання: розміщення офісу;
Вартість майна за незалежною оцінкою станом на 31.08.2017р - 277 768,00 грн; 

Можливий термін оренди: до 3 років.
6) Адреса об'єкта: кімнати № 37,38 на 2-ому поверсі лабораторного корпусу (літера «Г») 
Площа оренди: 22,9 кв.м;
Можливе цільове використання: розміщення офісу;
Вартість майна за незалежною оцінкою станом на 31.08.2017р - 219 340,00 грн; 

Можливий термін оренди: до 3 років.
7) Адреса об'єкта: кімната № 7( номери 9,10 згідно технічного паспорту БТІ) на 2-ому 

поверсі лабораторного корпусу (літера «Г»)
Площа оренди: 17,4 кв.м;
Можливе цільове використання: розміщення офісу;
Вартість майна за незалежною оцінкою станом на 31.08.2017р. - 165 765,00 грн; 

Можливий термін оренди: до 3 років.
8) Адреса об'єкта: кімнати № 4,5,6,7 на 2-ому поверсі лабораторного корпусу (літера «Г») 
Площа оренди: 71,1 кв.м;
Можливе цільове використання: розміщення вокальної студії (інше використання 

нерухомого майна).
Вартість майна за незалежною оцінкою станом на 31.07.2017р - 699 970,00 грн; 

Можливий термін оренди: до 3 років.
9) Адреса об'єкта: частина нежитлового приміщення технічного поверху адміністра-

тивного корпусу (літера «А»)
Площа оренди: 5,2 кв.м;
Можливе цільове використання: розміщення операторів телекомунікацій, які надають 

послуги з рухомого (мобільного) зв'язку;
Вартість майна за незалежною оцінкою станом на 31.08.2017р - 88 530,00 грн; 

Можливий термін оренди: до 3 років.
10) Адреса об'єкта: частина даху адміністративного корпусу (літера «А») для роз-

міщення 4 антен 
Кількість об'єктів: 4 антени
Можливе цільове використання: розміщення операторів телекомунікацій, які надають 

послуги з рухомого (мобільного) зв'язку;
Вартість майна за незалежною оцінкою станом на 31.08.2017р - 405 788,00 грн ; 

Можливий термін оренди: до 3 років.
Термін прийняття заяв про оренду 10 робочих днів з дня публікації оголошення. Заяви 

про оренду приймаються за адресою: 01601, м Київ, вул. Богомольця,4, кімн. № 125. 
Детальна інформація по тел: 256-2558; 256-2554. У разі надходження двох і більше заяв 
на один об'єкт оренди, буде оголошено конкурс на право оренди.

В оголошенні КП «Київміськрозвиток, газета «Хрещатик» № 114 (45027) від 
03 листопада 2017р., з технічних причин було допущено помилку. 

Слід читати:  «Оголошується архітектурний конкурс на
острові Муромець в м. Києві.

КП «Київміськрозвиток» оголошує закритий архітектурний бліц-конкурс на визна-
чення кращої передпроектної пропозиції благоустрою центральної частини урочища 
Чорторий (острів Труханів - острів Муромець) в Деснянському районі м. Києва.

Заявки приймаються за адресою: muromets.park@gmail.com до 05.11.2017 р. 
Форму заявки та проект Програми і умов Конкурсу можна завантажити на сторінці 
«Муромець» у мережі Fасеbоок та на офіційному сайті Департаменту http://kga.
gov.ua/. Участь у конкурсі є безкоштовною. Ознайомлюйтесь з матеріалами та 
подавайте заявки на участь!»

Оголошення про намір передати в оренду об'єкт, що належить до комунальної влас-
ності територіальної громади міста Києва. Орендодавець - Святошинська районна в 
місті Києві державна адміністрація. Балансоутримувач - Дитячо-юнацька спортивна 
школа № 17 (вул. Симиренка, 5-б, тел. 402-27-63). Характеристика об'єкта оренди: 
1 поверх на вул. Симиренка, 5-б, загальна площа 53,0 кв.м. Вартість - 949000,00 грн. 
Розмір місячної орендної плати (без ПДВ) 11862,50 грн, за 1 годину - 23,92 грн. Запро-
понована заявником мета використання приміщення - проведення занять з естетичного 
виховання. Запропонований заявником строк оренди - 2 роки 364 дні. Заяви про намір 
оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, після розміщення оголошення 
за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 97, кімн. 308, тел. для довідок - 424-34-87.

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація має намір передати в оренду нежитлове 
приміщення за адресою: м. Київ, провулок Делегатський, 1/28 (середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 1 Шевченківського району м. Києва), 4-й поверх. Загальною площею 176,0 кв. м. Цільове використання 
- інше використання нерухомого майна (спортивно-бальні танці) (заявником на право оренди можуть бути 
запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку стартова орендна плата буде роз-
раховуватись відповідно до більшої орендної ставки). Строк оренди - 2 роки 364 дні (погодинно). Вартість 
об'єкта оренди – 3 851 000,00 грн (без ПДВ). Орендна ставка - 15 %. Орендна плата — 1 352,57 грн (без 
ПДВ) (коригується на індекс інфляції).

Балансоутримувач - Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.
Термін прийняття заяв на оренду - протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення.
Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. Б.Хмельницького, 24, каб. 512 або каб. 208.
Довідкову інформацію можна отримати за телефонами: 235-00-77, 235-53-56.

ОГОЛОШЕННЯ про намір передати в оренду об’єкт, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМНІСТРАЦІЯ

Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку стартова орендна  плата буде розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки.
Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня після публікації. Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 1/1, кімн. 311 (Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідок 296-56-56).

№ п/п

Дані про об’єкт оренди

Характеристика Місцезнаходження Загальна площа, кв.м Запропонована заявником мета використання приміщення Строк оренди запропонований заявником Орендна ставка Розмір орендної плати, у грн

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 3 ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" (м. Київ, вул. Челябінська, 9-г, тел. 517-74-11)

1 1 поверх І. Миколайчука вул., 11 14,04 Розміщення перукарні 2  роки 364 дні
Станом на 31.08.2017

5 % 870,83

Оголошення орендодавця – Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного HAH України про намір 
передати майно в оренду

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного HAH України оголошує про намір передати в оренду державне майно HAH 
України, що знаходиться на балансі Інституту та розташоване за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 154.

Максимально можливий строк оренди: до 31.10.2022 р.
Інші умови: відшкодування витрат Балансоутримувачу, з урахуванням місць загального користування, а саме: відшкодування 

комунальних та експлуатаційних послуг на утримання орендованого приміщення; відшкодування податку на землю; відшкодуван-
ня витрат на розміщення оголошення; відшкодування вартості незалежної оцінки майна. Укладення договору оренди за типовим 
зразком, затвердженим постановою Бюро Президії HAH України. Обов'язкове здійснення страхування орендованого майна на 
користь Балансоутримівача на термін дії договору оренди. При надходженні двох і більше заяв, буде оголошено конкурс на право 
оренди даного об'єкта.

Кінцевий строк прийняття заяв про оренду: десятий робочий день з дати виходу оголошення. Місце прийняття заяв про оренду: 
м. Київ, вул. Заболотного, 154, кім. № 159. Контактна особа: Іванова Олена Петрівна тел. (044) 526-32-98, т./факс: (044) 526-90-06, 
E-mail: ivanova_28@ukr.net

Інша інформація: додатково інформацію розміщено на сайтах www.usnan.org.ua, vvww.imv.kiev.ua

№ 
п/п

Назва 
органу 

управління

Балансо-
утримувач

Найменування та місцезнаходження 
об'єкта оренди

Площа 
приміщен-

ня, кв. м

Вартість майна 
за незалежною 

оцінкою

Реєстро-
вий номер 

майна

Мета викорис-
тання

1 Національна 
академія 
наук України

Інститут 
мікробіології і 
вірусології 
ім. Д.К. Забо-
лотного НАНУ

Частина нежитлового приміщення (кім-
ната № 204) другого поверху будівлі 
науково-адміністративного призна-
чення, розміщене за адресою: м. Київ, 
вул. Академіка Заболотного, 154

15,7 Від 31.07.2017р. 
за 1м.кв., грн 

14 662,42

05417087.1 
ГФ УФФС 

003

Інше використан-
ня нерухомого 

майна (виробни-
цтво медичних та 
стоматологічних 

інструментів)

Частина нежитлового приміщення (кім-
ната № 210) другого поверху будівлі 
науково-адміністративного призна-
чення, розміщене за адресою: м. Київ, 
вул. Академіка Заболотного, 154

9,1 Від 31.07.2017р. 
за 1м.кв., грн 

14 659,34

05417087.1 
ГФ УФФС 

003

Під офіс
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У Голосієво реконструюють 
транспортну розв’язку 

Вулиці столиці 
отримали нові назви

На Печерську відбулася 
XIX Міжнародна фотовиставка 
«День-2017» 

НАСТУПНОГО року у Києві вдру-
ге проведуть Форум організацій 
громадянського суспільства. Від-
повідне розпорядження підписав 
Київський міський голова. Згідно з 
документом, утворено Оргкомітет 
із підготовки та проведення в 2018 
році вищезазначеного Форуму та 
затверджено його склад. Головою 
визначено заступника голови КМДА 

Олексія Резнікова.  Фінансування 
заходів із підготовки та проведен-
ня форуму здійснюватиметься за 
рахунок асигнувань, передбачених 
на 2018 рік міською цільовою про-
грамою: «Сприяння розвитку гро-
мадянського суспільства у м. Києві 
на 2017–2019 рр.» 

У столиці захід буде проведено 
вдруге. Його мета – налагодити 

ефективну взаємодію, створити 
умови для комунікації та обмі-
ну досвідом між організаціями 
громадянського суспільства та 
органами міської влади. Подія є 
важливою платформою для реа-
лізації різногалузевих проектів, 
ініціатив, а також впровадження 
міжнародних програм розвитку 
в столиці  

РЕКОНСТРУКЦІЯ розв’язки на 
перетині вулиць Саперно-Сло-
бідської та М. Грінченка поліп-
шить транспорту ситуацію у Го-
лосіївському районі та збільшить 
пропускну спроможність. Окрім 
цього, забезпечить безперебійний 
рух авто та пішоходів, позитив-
но вплине на екологічний стан 
за рахунок ліквідації заторів на 
згаданому вузлі. Важливо зазна-
чити, що під час укладання дого-
ворів підряду на виконання робіт, 
замовників (КК «Київавтодор») 
зобов’язано передбачити умови 

щодо надання гарантії якості 
будівельними організаціями та 
встановлення гарантійного строку 
експлуатації не менше 10 років. 
Також у договорах передбачено 
безумовне повернення коштів, у 
разі виявлення контролюючими 
органами завищення обсягів та 
вартості виконання заходів, у 
сумі завищення. Фінансування 
проектних і будівельних робіт 
здійснюватиметься за рахунок 
міського бюджету. Орієнтовна 
вартість спорудження об’єкта – 
22 млн грн   

ПІД ЧАС останнього пленарного засідання сесії 
Київради депутати підтримали перейменування 
деяких вулиць, провулків та площі у столиці. Зо-
крема перейменовано: вул. Красноводську на вул. 
Хотинську (Подільський), вул. Дніпродзержинську на 
вул. Кам’янську (Дарницький), вул. Миколи Лебедєва 
на вул. Юрія Поправки (Дніпровський), вул. Ярослава 
Галана на вул. Августина Волошина, вул. Дніпропе-
тровську на вул. Новокодацьку, вул. Краснодонську на 
вул. Кучмин Яр, вул. Лебедєва-Кумача на вул. Миколи 
Голего, вул. Соціалістичну на вул. Левка Мацієвича 
(Солом’янський), вул.Тимофія Шамрила на вул. Парко-
во-Сирецьку, вул. Ежена Потьє на вул. Антона Цедіка 
(Шевченківський район). 

Нову назву — пров. Бориса Шахліна — отримав 
пров. Горького у Голосіївському районі. Перейме-
новано Дніпропетровське шосе на Дніпровське 
шосе, площу Інтернаціональну на площу Валерія 
Марченка, а провулку Краснодонському дали іс-
торичну назву — пров. Кучмин Яр. 

Усі перейменування пройшли громадські обго-
ворювання на єдиному веб-порталі територіальної 
громади в спеціальній рубриці Е-МІСТО. 

Наразі визначено назви для 39 нових вулиць. 
Більша частина із них — 24 — знаходяться у Голо-
сіївському районі. Вони отримали імена Назарія 
Яремчука, Остапа Вересая, Бориса Матюшенка, 
Олександра Удовиченка, Сергія Шелухіна, Григо-
рія Голоскевича, Феодосія Печерського тощо. Ще 
15 нових вулиць розташовуються у Деснянському 
районі. Їм присвоєно імена Михайла Білинського, 
Василя Біднова, Родини Вороних, Ярослави Стецько, 
Григорія Косинки, Леся Танюка, Євгена Плужника, 
Іси Мунаєва тощо. 

Дані рішення сприятимуть демократизації укра-
їнського суспільства та його просування на шляху 
до європейських цінностей, а також вшанування 
пам’яті видатних діячів та відображення у топоні-
міці столиці основних подій боротьби українського 
народу за незалежність  

У ГАЛЕРЕЇ «Лавра» завершилася XIX Міжнародна фотовиставка 
«День-2017». Фахівці зібрали найкращі 350 фото з кількох тисяч, 
які надходили з різних куточків нашої держави. Тут експонувалися 
зворушливі світлини із зони АТО, неймовірний тваринний світ 
у макрозйомці, життя у відчуженій Чорнобильській зоні, фото 
із засідань Верховної Ради та безліч нестандартних поглядів на 
буденний світ. 

На виставці свою роботу представив столичний фотограф Олек-
сандра Хоменко. Його світлина – «Фея переселенців» отримала 
головний приз – «Золотий день». На фото зображено дівчинку з 
сім’ї переселенців із Луганська. Родина втратила свою оселю під 
час війни, а через нестачу коштів у неї залишився єдиний варіант – 
покинутий та напівзруйнований будиночок у Одеській області. 
Там люди цілий рік проживали без світла, тепла та води, мріючи 
про краще майбутнє  

Наступного року в місті відбудеться Форум 
організацій громадянського суспільства

КОНЦЕПЦІЮ Статуту територіальної громади 
міста Києва розглянули всі постійні комісії Київради. 
Відповідно до рекомендацій громадськості та депу-
татського корпусу, у нього включено низку нових 
аспектів. Зокрема з метою захисту прав і свобод членів 
територіальної громади, пропонується запровадити 
інститут Громадського уповноваженого територіальної 
громади з питань захисту їхніх прав — Муніципальний 
омбудсмен. Окрім того, за дотриманням прав дітей і 
підлітків пильнуватиме Дитячий омбудсмен. 

«Переймаючи кращі європейські практики, міська 
влада запроваджуватиме інститут омбудсмена. На 
сьогодні єдиним омбудсменом у нашій державі є 
Уповноважений Верховної Ради України з прав 
людини. І це потрібно виправляти, адже питання 
захисту прав людей та дітей спочатку має підійма-
тися на місцевому рівні. Ми наразі тісно працюємо 
над створенням регіонального представництва 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини. Меморандум між Київрадою та Уповно-
важеним ВРУ маємо підписати вже найближчим 
часом», –зазначив заступник міського голови — се-
кретар Київради Володимир Прокопів. У Концепції 
Статуту територіальної громади окремим розділом 

пропонується врегулювати поняття «Публічний 
простір», юридично визначити та закріпити його 
у Статуті як один із інструментів розвитку та ство-
рення позитивного іміджу міста. Також концепцією 
запропоновано виписати систему муніципального 
управління столиці. 

Зазначений документ мають також розглянути на 
пленарному засіданні Київради   

У Концепції Статуту територіальної 
громади Києва передбачено запровадження 
муніципального омбудсмена
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