
УЧОРА близько 600 одиниць снігоприби-
ральної техніки виїхало на вулиці Києва для 
ліквідації наслідків снігопаду. До роботи було 
задіяно майже 4 тисячі працівників ЖЕДів, а 
також шляхово-експлуатаційних підприємств, 
що здійснюють прибирання на зупинках 
громадського транспорту. 

«Близько 600 одиниць техніки у ці дні задіяно 
до прибирання та очищення. Це і снігоприби-
ральні машини КК «Київавтодор», які працюють 
на дорогах та тротуарах столиці, і ЖЕДів, що при-
бирає двори та міжквартальні проїзди, і авто КО 
«Київзеленбуд». Також до робіт, 
у разі потреби, буде залучено 
евакуатори, які вивозитимуть з 
вулиць ті авто, що припарковані 
неналежним чином та зава-
жають роботі спецтехніки», – 
зазначив заступник голови 
КМДА Микола Поворозник. 

Він окремо наголосив на необхідності роз-
горнути пункти обігріву в Київському міському 
і 10 районних територіальних центрах соціаль-
ного обслуговування і розмістити оголошення 

про адреси роботи зазначених пунктів у місцях 
скупчення безхатченків. 

«За інформацією Укргідрометцентру, усклад-
нення погодних умов у вигляді сильного снігу, 
хуртовини та вітру, у столиці триватиме до 20 
грудня включно. Тож, до того часу, у разі потреби, 
обмежать в’їзд великогабаритного транспорту  
у місто з метою забезпечення безперешкодної 
роботи снігоприбиральної техніки та зменшення 
можливості виникнення заторів», – наголосив 
Микола Поворозник. 

Упродовж 18 грудня у Києві складено 71 
адмінпротокол за неприбраний сніг. Ми за-
кликаємо орендарів, власників торгових точок 
та ін. відповідально поставитися до впорядку-
вання територій, що за ними закріплені. Про 
це учора під час оперативного 
штабу з ліквідації наслідків не-
годи заявив заступник голови 
КМДА Петро Пантелеєв. Він 
зауважив, що протягом дня 
вручено 441 попередження та 
997 приписів за неприбрану 
територію. 

«У Києві працює 77 інспекторів, які контр-
олюють дотримання правил благоустрою. Скла-
дений протокол стає підставою для подальшого 
накладення штрафу – для фізичних осіб, він 
може сягати 1360 грн, для юридичних – 1700 
грн. Однак наша мета не штраф, а порядок і без-
пека, адже люди часто травмуються у результаті 
такого недбальства. Тому ще раз закликаємо усіх 
подбати про подолання наслідків снігопаду», – 
сказав пан Пантелеєв. 

Звертаємо увагу, що 19 грудня вночі у столиці 
очікується сильний сніг, вдень – помірний, вночі 
та вранці пориви вітру 15-18 м/с, хуртовина, на 
дорогах ожеледиця. У середу, 20 грудня, у Києві 
хмарна погода з проясненнями, невеликий сніг, 
на дорогах ожеледиця. 

Враховуючи погодні умови, Управління з 
питань надзвичайних ситуацій КМДА реко-
мендує дотримуватись порад у разі виникнення 
ожеледиці на автошляхах і пішохідних зонах 
міста. Пішоходам рекомендується рухатись 
тротуарами з обережністю, переходити дорогу 
лише в установлених для цього місцях, бути 
обережними та обачливими. 

Поради водіям: дотримуйтесь швидкісного 
режиму,  дистанції, відмовляйтеся від ризи-
кованих маневрувань, які за несприятливих 
погодних умов можуть привести до аварійних 
ситуацій; при наближенні до пішохідних пере-
ходів і місць розташування дитячих установ 
знижуйте швидкість до мінімуму; не забувайте 
увімкнути габаритні чи протитуманні фари; 
за погіршення погодних умов з інтенсивним 
випаданням снігу та ожеледицею на дорогах 
не використовуйте автотранспорт із літніми 
шинами. Окрім цього, водіям рекомендують 
на період снігопаду скористатися громадським 
транспортом, аби не створювати заторів та 
дозволити снігоприбиральній техніці безпере-
шкодно курсувати містом  �

У понеділок близько 600 одиниць снігоприбиральної техніки 
виїха ло на вулиці Києва для ліквідації наслідків рясних опадів. 
Це машини і агрегати КК «Київавтодор», що розчищають сніг на 
основних магістралях столиці, тротуарах, житлово-комунальних 
дільниць, що виконують прибирання у дворах та міжквартальних 
проїздах, а також авто КО «Київзеленбуд». До роботи було задіяно 
майже 4 тисячі комунальників, а також працівників шляхово-
експлуатаційних підприємств, що прибирають на зупинках 
громадського транспорту. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

19 грудня засвітять 
Головну ялинку столиці 

Сьогодні, окрім засвічення Головної ялин-
ки Києва о 19.00, святковими вогнями 
засяють лісові красуні в усіх 10 районах 
міста. Відбудуться театралізовані свята за 
участю майстрів мистецтв, фольклорних 
аматорських колективів. Усього упродовж 
свят проведуть понад 200 тематичних 
заходів. 

24 грудня на Софійській площі вперше 
урочисто святкуватимуть Святий вечір 
за Григоріанським календарем. Цього 
дня кожен матиме змогу відчути чарівну 
атмосферу Різдва Христового: тут орга-
нізують захід «Україна та світ святкують 
Різдво Христове разом». Зокрема з 15.00 
розпочнеться конкурс родинної колядки. 
Учасники отримають подарунки, а пере-
можець – цінний приз. О 17.00 відбудеться 
концерт за участю співачок Rulada, Оксани 
Козунь, гуртів «Квант», «Подих вободи», 
ManSound та інших виконавців. На голо-
вній різдвяній сцені країни голови Церков 
помоляться за Україну. Дітей і дорослих 
також очікуватиме вертеп-постановка зі 
справжніми тваринами. 

«Окрім того, з міркувань безпеки 
локацію «Містечко Санти» перенесе-
но з Марійського парку на площу Лесі 
України, яку прикрасять оригінальними 
яскравими світловими інсталяціями 
для фото- та відеозйомки. У теплих бу-
динках-наметах гостей зустрічатимуть 
Санта Клаус із родиною та помічника-
ми-ельфами, проходитимуть майстер-
класи та ігри, екскурсії. Працюватимуть 
фуд-корти і різдвяний ярмарок. Активні 
гості обов’язково вподобають галявину, 
обладнану для снігових ігор та змагань. 
А на найдопитливіших чекає цікавий 
розвиваючий квест. Також у програмі 
різноманітні атракціони, вікторини та 
інші розважальні заходи», – розповіла 
директор Департаменту культури КМДА 
Діана Попова. 

Упродовж роботи містечка буде ви-
ділено окремий день для відвідування 
казкових майстер-класів дітками учас-
ників АТО, з особливими потребами та з 
дитбудинків, які отримають подарунки. 

Разом із тим, скасовано новорічний 
фестиваль у Центральному парку та яр-
марок у парку імені Тараса Шевченка, але 
19 грудня о 16.00 буде відкрито головну 
ялинку Шевченківського району. 

Загалом під час зимових свят за-
плановано 15 новорічних проектів, у 
рамках яких відбудеться щонаймен-
ше 40 різноманітних акцій, концертів 
і заходів. Із 19 грудня до 14 січня у 13 
муніципальних театрах відбудеться 380 
тематичних вистав, які відвідають близько 
100 тисяч глядачів. 

Так, 19 грудня з 16.00 до 21.00, 24 
грудня з 16.00 до 22.00, у новорічну 
ніч з 20.00 31 січня до 03.00 1 січня, 
1 січня з 14.00 до 21.00 та 7 січня з 
12.00 до 15.00 буде заборонено рух авто 
вздовж Володимирського проїзду від вул. 
Малої Житомирської до Михайлівської 
площі. Також 24 грудня заборонять рух 
транспорту вздовж пров. Рильського з 
00.00 до 23.00.
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Сніг атакує столицю
 �  600 одиниць техніки та 4 тисячі комунальників протистоять негоді
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Учора близько 600 одиниць снігоприбиральної техніки виїхало на вулиці Києва для ліквідації наслідків снігопаду
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ДОКУМЕНТХрещатик
19 грудня 2017 р.
№133 (5046)

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 128 (1807), вівторок, 19 грудня 2017 р.

Про зміну типу та найменування спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату №17 м. Києва   

на комунальний загальноосвітній навчальний  
заклад І-ІІ ступенів «Навчально-реабілітаційний   

центр № 17»  м. Києва
Рішення Київської міської ради № 497/3504 від 21 листопада 2017 року

Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, пунктів 30, 31 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», на-
казу Міністерства   освіти і науки, молоді   та    спорту України від 20 листопада 2012 року №1299 «Про затвердження 
перспективного плану розвитку навчально-реабілітаційних центрів», наказу Міністерства освіти і науки України від 31 
грудня 2015 року № 1436 «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими 
освітніми потребами в загальноосвітньому просторі»,  рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року  
№ 209/7546 «Про делегування повноважень виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній 
адміністрації) та районним в місті Києві державним адміністраціям у сфері освіти», з метою  забезпечення в місті 
Києві права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Про перейменування скверу  
у Шевченківському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 491/3498 від 21 листопада 2017 року
Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве само-

врядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псев-
донімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», Закону України «Про засудження 
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 
їхньої символіки», враховуючи протокол засідання Комісії з питань найменувань від 20 вересня 2017 року № 4, 
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Змінити тип та найменування спеціаль-
ної загальноосвітньої школи-інтернату №17  
м. Києва (код ЄДРПОУ 22880243) на кому-
нальний загальноосвітній навчальний заклад 
І-ІІ ступенів «Навчально-реабілітаційний центр  
№ 17» м. Києва.

2. Віднести комунальний загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІ ступенів «Навчально-
реабілітаційний центр  № 17» м.Києва до сфери 
управління Солом’янської районної в місті Києві 
державної адміністрації. 

3.  Солом’янській районній в місті Києві дер-
жавній адміністрації здійснити організаційно-

правові заходи, пов’язані з виконанням пункту 
1 цього рішення.

4. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

5. Контроль за  виконанням  цього рішення  
покласти  на  постійну комісію Київської міської 
ради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та 
спорту.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Перейменувати сквер за адресою:  
вул. Січових Стрільців, 86 (сквер імені Косіора) 
у Шевченківському районі на сквер імені Петра 
Болбочана.

2. Виконавчому органу Київської міської 
ради (Київській міській державній адміністрації) 
здійснити організаційно-правові заходи щодо 
виконання пункту 1 цього рішення.

3. Внести зміни до офіційного довідника 
«Вулиці міста Києва», затвердженого рішенням 
Київської міської ради від 22 січня 2015 року  
№ 34/899 «Про затвердження офіційного довід-
ника «Вулиці міста Києва», відповідно до пункту 
1 цього рішення.

4. Департаменту містобудування та архі-
тектури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 
врахувати в Реєстрі вулиць та інших поімено-
ваних об’єктів у місті Києві положення пункту 
1 цього рішення.

5. Це рішення офіційно оприлюднити в газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

6. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань місцевого самоврядування, ре-
гіональних та міжнародних зв’язків.

Київський міський голова
В. Кличко

орієнтовною площею 0,75 га на перетині про-
спектів Правди та Свободи біля ТЦ «Орнамент» 
в Подільському районі м. Києва.

4. Внести зміни до Програми комплексного 
розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року 
та концепції формування зелених насаджень 
в центральній частині міста, затвердженої рі-
шенням Київської міської ради від 19.07.2005 
№ 806/3381, включивши до переліку озелене-
них територій загального користування міста 
Києва, що відповідає типологічним ознакам та 
планувальним вимогам (таблиця № 2), земельну 
ділянку, зазначену в пункті 1 цього рішення.

5. Виконавчому органу Київської міської 
ради (Київській міській державній адміністрації) 
вирішити в установленому порядку питання 
фінансування заходів, передбачених пунктами 
2 та 3 цього рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань екологічної політики.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій на перетині проспектів Правди та Свободи 

біля ТЦ «Орнамент» в Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 207/3214 від 9 листопада 2017 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року  
№ 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Надати статус скверу земельній ділянці (код 

ділянки 85:196:0042) орієнтовною площею 0,75 га,  
розташованій на перетині проспектів Правди 
та Свободи біля ТЦ «Орнамент» в Подільському 
районі м. Києва, згідно з додатком до цього 
рішення (план-схема додається).

2. Комунальному підприємству по утриман-
ню зелених насаджень Подільського району  
м. Києва в установленому порядку:

2.1. Здійснити організаційно-правові заходи 
щодо оформлення права постійного користуван-
ня земельною ділянкою, визначеною пунктом 1 
цього рішення.

2.2. У місячний термін з дня набуття чинності 
рішенням про надання земельної ділянки у 
користування вжити заходів щодо державної 
реєстрації права користування на земельну 
ділянку, визначену пунктом 1 цього рішення.

3. Київському комунальному об’єднанню 
зеленого будівництва та експлуатації зелених 
насаджень міста «Київзеленбуд» здійснити ор-
ганізаційно-правові заходи щодо благоустрою 
земельної ділянки, визначеної пунктом 1 цього 
рішення.

3.1. Розглянути можливість залучення коштів 
меценатів для благоустрою та озеленення скверу 

Додаток
                                                                                 до рішення Київської міської ради

                                                                                 від 21.11.2017 № 490/3497

Звернення 
Київської міської ради до Верховної Ради України  

щодо обсягів субвенцій в освітній галузі

Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради 
України щодо обсягів  субвенції  

в галузі освіти
Рішення Київської міської ради № 490/3497 від 21 листопада 2017 року

Відповідно до  статті 78 Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2007 
року № 643 «Про затвердження розмірів  підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової 
плати за окремі види педагогічної  діяльності у співвідношенні до тарифної ставки», з метою забезпечення потреб 
освітян  Київська міська рада

ВИРІШИЛА: 

Київська міська рада, підтримуючи обурення 
освітян столиці, висловлює стурбованість ситу-
ацією, що склалась у зв’язку з новим підходом 
розподілу освітньої субвенції для м. Києва 
на 2018 рік на оплату праці з нарахуваннями 
педагогічних працівників загальноосвітніх та 
професійно-технічних навчальних закладів, 
передбаченого постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.03.2017 №114 «Про затверджен-
ня формули розподілу освітньої субвенції між 
місцевими бюджетами».

Вважаємо неприйнятним затвердження об-
сягу освітньої субвенції для м. Києва на 2018 рік 
в розмірі 2,7 млрд грн, що менше у порівнянні з 
2017 роком на 0,4 млрд грн. Такий підхід розподілу 
освітньої субвенції для м. Києва та вирішення 
питань економії бюджетних коштів за рахунок 
звуження гарантій освітян є неприпустимим. 

Окрім того, наголошуємо, що такий обмеже-
ний рівень фінансування педагогів столиці може 
стати причиною зриву імплементації Закону 
України «Про освіту», за який у вересні цього 
року проголосувала Верховна Рада України.

Галузь «Освіта» є основою інтелектуального, 
культурного, духовного, соціального, економіч-
ного розвитку суспільства. На сьогодні вкрай 
важливим є пріоритетне визнання ролі освіти у 
розбудові української державності та зосеред-
ження зусиль влади на розв’язанні освітянських 
проблем для забезпечення сталого розвитку й 
конкурентоспроможності держави. 

Місто Київ має стати прикладом рефор-
мування освіти України, тому освітня галузь є 
пріоритетом для київської влади.

Наразі мережа закладів загальної середньої 
освіти у 2017-2018 навчальному році становить 
42 гімназії, 29 ліцеїв, 140 спеціалізованих шкіл з 
поглибленим вивченням окремих предметів; 43 
навчально-виховних комплекси, що становить 
58% загальної кількості ЗЗСО (254 з 435). У цих 
навчальних закладах здійснюється підвищення 
посадових окладів (ставок заробітної плати), що 
утворює нові посадові оклади (ставки заробітної 
плати), на які нараховуються надбавки та доплати. 
Кількість педагогічних ставок, розрахованих за 

новою формулою, становить 23 781, а фактична –  
31 193,1. За попередніми обрахунками кількість 
додаткових ставок при поділі класів на групи при 
вивченні окремих предметів у ЗЗСО становить  
7 411,7 ставок. Відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 20.04.2007 № 643 «Про 
затвердження розмірів  підвищення посадових 
окладів (ставок заробітної плати) та додаткової 
плати за окремі види педагогічної  діяльності у 
співвідношенні до тарифної ставки» визначено 
розміри підвищення посадових окладів (ставок 
заробітної плати) за роботу в певних типах на-
вчальних закладів, що коливається від 5 до 30% 
та потребує застосовувати розмір підвищення 
в середньому на 10%.

14 листопада 2017 року депутатами Верховної 
Ради України у першому читанні проголосовано 
законопроект «Про Державний бюджет України                   
на 2018 рік». Відповідно до додатка 6 зазначе-
ного Закону місту Києву передбачено освітню 
субвенцію в обсязі 2,7 млрд грн, що на 1,2 млрд 
грн  менше від загальної потреби.

У новій  формулі розрахунку освітньої субвенції 
на 2018 рік для м. Києва не було враховано:

• коригуючий коефіцієнт приведення кон-
тингенту учнів; 

• коригуючий коефіцієнт приведення кіль-
кості педагогічних ставок у зв’язку з поділом 
класів на групи при вивченні окремих пред-
метів у ЗЗСО;

• коефіцієнт розміру підвищення посадових 
окладів за спеціалізацією навчальних закладів.

Враховуючи  викладене, Київська міська 
рада звертається з проханням внести зміни 
до додатка 6 проекту Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2018 рік» в час-
тині освітньої субвенції м. Києву (код бюджету 
26000000000) у сумі 3,9 млрд грн для забез-
печення виплати заробітної плати освітянам 
у повному обсязі.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Направити звернення Київської міської 
ради до Верховної Ради України, що  додається.

2. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 

ради з питань  освіти, науки, сім’ї, молоді та 
спорту.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до таблиці № 1 до додатка 5 до 
рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року  

№ 242/5629 «Про встановлення  
місцевих податків і зборів у м. Києві та акцизного податку»

Рішення Київської міської ради № 506/3513 від 21 листопада 2017 року
Відповідно до статей 13, 14 Конституції України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, Податкового кодексу України Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Внести до таблиці № 1 до додатка 5 до рі-

шення Київської міської ради від 23 червня 2011 
року № 242/5629 «Про встановлення місцевих 
податків і зборів у м. Києві та акцизного податку» 
(у редакції рішення Київської міської ради від 
02.07.2015 № 667/1531) такі зміни:

1.1. Виключити з переліку паркувальних 
майданчиків, які закріплені за комунальним 
підприємством «Київтранспарксервіс» (Дніпров-
ський р-н, Спеціально обладнані майданчики 
для паркування, Територіальне розміщення 

паркувального майданчика (III зона), земельні 
ділянки на вулиці Туманяна, 15 (позиція 39), на 
розі вул. Флоренції та вул. Туманяна (позиція 41).

2. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

5. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань бюджету соціально-економічного 
розвитку.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про внесення змін до рішення  
Київської міської ради від 06.04.2017  

№124/2346 «Про затвердження  
списку присяжних Святошинського  

районного суду міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 521/3528 від 21 листопада 2017 року

Відповідно до частини четвертої статті 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи листи 
Територіального управління Державної судової адміністрації України в місті  Києві  від 05.09.2017 № 1-1476/17, 
від 05.09.2017 №1-1478/17 щодо внесення змін до списку присяжних Святошинського районного суду м. Києва,  
Київська  міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести такі зміни до рішення Київської 

міської ради від 06.04.2017 №124/2346 «Про за-
твердження списку присяжних Святошинського 
районного суду міста Києва»:

– вилучити з додатка до рішення позицію «6. 
Давидова  Тетяна  Сергіївна»;

– вилучити з додатка до рішення позицію 
«15. Шрамко Оксана Василівна»;

– доповнити додаток до рішення позицією  
«Тітаренко Юлія Іванівна».

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань дотримання законності, право-
порядку та запобігання корупції.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін  
до рішення Київської міської ради  

від 08.12.2016 №550/1554  
«Про затвердження списку  
присяжних Голосіївського  

районного суду міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 519/3526 від 21 листопада 2017 року

Відповідно до статей 64, 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи подання Тери-
торіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві від 18.11.2016 №1-3699/16, 
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про внесення змін  
до рішення Київської міської ради  

від 20.04.2017 №217/2439  
«Про затвердження списку  

присяжних Печерського районного  
суду міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 518/3525 від 21 листопада 2017 року
Відповідно до статей 64, 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи подання Тери-

торіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві від 18.11.2016 №1-3699/16, 
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 21.11.2017 № 517/3524

Список присяжних  
Дніпровського районного суду міста Києва

1. Блащук Володимир Юрійович
2. Слободенко Жанна Миколаївна
3. Ярута Наталія Валентинівна
4. Яровий Євген Михайлович

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження списку  
присяжних Дніпровського  

районного суду міста Києва
Рішення Київської міської ради № 517/3524 від 21 листопада 2017 року

Відповідно до статей 64, 65 Закону України «Про судоустрій і статус  суддів», враховуючи подання Територіального 
управління Державної судової адміністрації України в місті Києві від 18.11.2016 №1-3699/16, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про внесення змін до таблиці  
№ 1 додатка 5 до рішення  

Київської міської ради  
від 23 червня 2011 року  

№ 242/5629  
«Про встановлення місцевих податків  

і зборів у м. Києві»
Рішення Київської міської ради № 508/3515 від 21 листопада 2017 року

Відповідно до статей 13, 14 Конституції України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Податкового кодексу України Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Про внесення змін до таблиці № 1  
до додатка 5 до рішення  
Київської міської ради  

від 23 червня 2011 року № 242/5629  
«Про встановлення місцевих податків  

і зборів у м. Києві та акцизного податку»
Рішення Київської міської ради № 507/3514 від 21 листопада 2017 року

Відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про статус депутатів місцевих рад» Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської 
ради від 08.12.2016 №550/1554 «Про затверджен-
ня списку присяжних Голосіївського районного 
суду міста Києва» шляхом викладення додатка 
до цього рішення в новій редакції.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань дотримання законності, право-
порядку та запобігання корупції.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Внести такі зміни до рішення Київської 
міської  ради  від 20.04.2017 №217/2439 «Про 
затвердження списку присяжних Печерського 
районного суду міста Києва»:

– доповнити додаток до рішення позицією 
«10. Аллахвердова Марина Іванівна».

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань дотримання законності, право-
порядку та запобігання корупції.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Затвердити список присяжних Дніпров-
ського районного суду міста Києва згідно з 
додатком до цього рішення.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 

ради з питань дотримання законності, право-
порядку та запобігання корупції.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Внести зміни у таблицю № 1 додатка 5 до 
рішення Київської міської ради від 23 червня 
2011 року № 242/5629 «Про встановлення 
місцевих податків і зборів у м. Києві», а саме: 
виключити позицію:

«22 вул. Приозерна (навпроти буд. 2-в) 
20 500,0 230,0 23,0 дорожні 
знаки».

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з потань бюджету та соціально-економіч-
ного розвитку.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Позицію 68 переліку «Територіальне роз-
міщення паркувального майданчика (III зона)» 
підрозділу «Спеціально обладнанні майданчики 
для паркування» розділу «Деснянський р-н» 
таблиці № 1 додатка 5 до рішення Київської 
міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 
«Про встановлення місцевих податків і зборів 
у м. Києві та акцизного податку» (у редакції 
рішення Київської міської ради від 02.07.2015 
№ 667/1531) виключити.

У зв’язку з цим позиції 69 – 96 вважати по-
зиціями 68 – 95.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

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

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток до рішення Київської міської ради
від 21.11.2017 № 519/3526

Список присяжних  
Голосіївського районного суду міста Києва

1. Барська Надія Іванівна
2. Басун Ольга Павлівна 
3. Березенко Віктор Григорович
4. Білогородська Євгенія Яківна
5. Бондаренко Галина Миколаївна
6. Броварець Зоя Леонтіївна
7. Гулак Олена Василівна
8. Івченко Володимир Миколайович
9. Каменськой Андрій Миколайович
10. Ковальчук Наталія Андріївна
11. Котляренко Лідія Теодорівна
12. Олясюк Жанна Андріївна
13. Павловський Валерій Павлович
14. Сонець Тетяна Дмитрівна
15. Степаненко Михайло Іванович
16. Стеценко Олександр Степанович 
17. Стецюк Надія Миколаївна
18. Федоришин Олег Петрович
19. Фещуков Микола Єгорович
20. Цвілій Ольга Іванівна
21. Якимчук Віталій Миколайович

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення  
Київської міської ради  

від 09.02.2017 №822/1826  
«Про затвердження списку  

присяжних Оболонського районного  
суду міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 520/3527 від 21 листопада 2017 року
Відповідно до статей 64, 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи подання Територіального 

управління Державної судової адміністрації України в місті Києві від 18.11.2016 №1-3699/16, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести  такі  зміни  до  рішення  Київської 
міської  ради   від  09.02.2017 № 822/1826 «Про 
затвердження списку присяжних Оболонського 
районного суду міста Києва»:

– доповнити додаток до рішення позицією 
«48. Базильчук Наталія Валентинівна»;

– доповнити додаток до рішення позицією 
«49. Вознесенський Вячеслав Володимирович».

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань дотримання законності, право-
порядку та запобігання корупції.

Київський міський голова
В. Кличко
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ДОКУМЕНТХрещатик
19 грудня 2017 р.
№133 (5046)

1. Забезпечення єдиної міжнарод-
ної політики м. Києва та форму-
вання позитивного міжнародно-
го іміджу столиці України

1. Забезпечення офіційних візитів Київського місь-
кого голови, заступника міського голови – секретаря 
Київської міської ради, першого заступника голови 
Київської міської державної адміністрації, заступни-
ків голови Київської міської державної адміністра-
ції, депутатів Київської міської ради, працівників 
секретаріату Київської міської ради, керівників та 
працівників структурних підрозділів апарату ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), структурних 
підрозділів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) та 
районних в місті Києві державних адміністрацій за 
кордон для участі у міжнародних заходах

2015 – 2018 Київська міська рада, апарат 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), / визна-
чається відповідно до вимог Закону 
України «Про публічні закупівлі», 
структурні підрозділи виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної ад-
міністрації), районні в місті Києві 
державні адміністрації

Бюджет м. Києва 15400,0, у тому числі: 
2015 рік – 800 
2016 рік – 3600 
2017 рік – 5750 
2018 рік -6000 
(пункти 1 – 3 переліку заходів 
Програми)

Забезпечення максимального використання потенціалу закордонних 
візитів вищого керівництва м. Києва, Київського міського голови для 
максимального привернення міжнародної спільноти як в частині безпо-
середнього залучення ресурсів світової економіки в частині інвестицій 
до розвитку соціально-економічного потенціалу м. Києва, так і опо-
середковано – поширення іміджевої інформації (окремо сфокусованої 
на особистому авторитеті Київського міського голови серед закордонних 
громадян та політичних, економічних та громадських еліт закордонних 
країн) про столицю України, її історичне, культурне надбання, еконо-
мічний потенціал для залучення різноманітних активностей до м. Києва 
– туристичної, молодіжної, спортивної, культурної тощо

 2. Організація відряджень працівників органів міс-
цевої влади та самоврядування та інших осіб з числа 
працівників підприємств, установ і організацій  
м. Києва, представників громадських фондів, 
ветеранських організацій, спортивних товариств та 
інших осіб у складі делегацій м. Києва за кордон

 Київська міська рада, апарат ви-
конавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації), структурні підроз-
діли виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), районні в 
місті Києві державні адміністрації

  Забезпечення максимально ефективного представлення фахового сег-
менту економічної, адміністративної, політичної, гуманітарної громади 
м. Києва для досягнення визначених завдань візиту – обмін досвідом, 
презентація м. Києва, участь у міжнародних спортивних, молодіжних, 
культурних заходах тощо

 3. Організація й проведення заходів міжнародного 
характеру у зарубіжних містах

 Київська міська рада, апарат ви-
конавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації), структурні підроз-
діли виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), районні в 
місті Києві державні адміністрації

  Формування позитивного міжнародного іміджу м. Києва в окремих скла-
дових такої діяльності: культурного, історичного, ділового, туристично-
го, громадсько-активного, з новою політичною елітою центру України

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 21 листопада 2017 року № 502/3509

Зміни до Міської цільової програми зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків на 2015 – 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 
12 лютого 2015 року № 73/938 (в редакції рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2016 року № 303/1307)

Розділи 5, 6 Програми викласти у такій редакції:
«5. Напрями діяльності, перелік завдань і заходів Програми

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 лютого 2015 року № 73/938 «Про затвердження Міської 
цільової програми зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків на 2015 – 2018 роки» (в редакції рішення Київської 

міської ради від 27 жовтня 2016 року № 303/1307)
Рішення Київської міської ради № 502/3509 від 21 листопада 2017 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання 
міських цільових програм у місті Києві», враховуючи рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Міської цільової програми зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків на 2015 – 
2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 лютого 2015 року № 73/938 (в 
редакції рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2016 року № 303/1307) такі зміни:

– розділи 5 і 6 викласти в новій редакції, що додається.
2. Це рішення офіційно оприлюднити у газеті Київської міської ради «Хрещатик».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради 
з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської  ради   
від  16.03.2017 №3/2225 «Про затвердження списку 

присяжних Деснянського районного суду  міста  Києва»
Рішення Київської міської ради № 522/3529 від 21 листопада 2017 року

Відповідно до статей 64, 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи подання Територіального 
управління Державної судової адміністрації України в місті Києві від 18.11.2016 №1-3699/16, лист  Територіального 
управління Державної судової адміністрації України в місті Києві від 05.09.2017 № 1-1477/17 щодо внесення змін 
до списку присяжних Деснянського районного суду м. Києва, Київська міська рада

 ВИРІШИЛА:

1. Внести такі зміни до рішення Київської 
міської ради від 16.03.2017 №3/2225 «Про за-
твердження списку присяжних Деснянського 
районного суду міста Києва»:

–  вилучити з додатка до рішення позицію «7. 
Сидоренко Наталія Василівна»;

– доповнити додаток до рішення позицією 
«8. Гудиренко Олександр Іванович»;

– доповнити  додаток  до рішення позицією  
«Прихно Дмитро Віталійович»;

– доповнити додаток до рішення позицією 
«Слободенко Микола Миколайович».

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань дотримання законності, право-
порядку та запобігання корупції.

Київський міський голова
В. Кличко

Про прийняття за основу проекту рішення Київської 
міської ради «Про запровадження та безоплатне 

прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва програмного комплексу «VlasCom»

Рішення Київської міської ради № 509/3516 від 21 листопада 2017 року
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 35 Регламенту Київської 

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

ВИРІШИЛА:

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій на вул. Межигірській, 83 біля виходу зі 

станції метро «Тараса Шевченка» у Подільському районі  
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 206/3213 від 9 листопада 2017 року
Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 
105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій на вул. Машинобудівній, 25-а  

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 202/3209 від 9 листопада 2017 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року  
№ 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти за основу проект рішення Ки-
ївської міської ради «Про запровадження та 
безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва програмного 
комплексу «VlasCom».

2. Постійній комісії Київської міської ради 
з питань власності доопрацювати зазначений 

проект рішення та внести його на розгляд пле-
нарного засідання сесії Київської міської ради.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Надати статус скверу земельній ділянці 
площею 0,12 га, розташованій на вул. Меж-
игірській, 83 біля виходу зі станції метро «Тараса 
Шевченка» у Подільському районі м. Києва, 
згідно з додатком до цього рішення (план-схема 
додається).

2. Комунальному підприємству по утриман-
ню зелених насаджень Подільського району  
м. Києва в установленому порядку:

2.1. Здійснити організаційно-правові заходи 
щодо оформлення права постійного користуван-
ня земельною ділянкою, визначеною пунктом 1 
цього рішення.

2.2. У місячний термін з дня набуття чинності 
рішенням про надання земельної ділянки у 
користування вжити заходів щодо державної 
реєстрації права користування на земельну 
ділянку, визначену пунктом 1 цього рішення.

3. Київському комунальному об’єднанню 
зеленого будівництва та експлуатації зелених 
насаджень міста «Київзеленбуд» здійснити ор-
ганізаційно-правові заходи щодо благоустрою 
земельної ділянки, визначеної пунктом 1 цього 
рішення.

4. Внести зміни до Програми комплексного 
розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року 

та концепції формування зелених насаджень 
в центральній частині міста, затвердженої рі-
шенням Київської міської ради від 19.07.2005  
№ 806/3381 та продовженої на період до 2017 року 
рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 
№ 572/572, включивши до переліку озеленених 
територій загального користування міста Києва, 
що відповідають типологічним ознакам та пла-
нувальним вимогам (таблиця № 2), земельну 
ділянку, зазначену в пункті 1 цього рішення.

5. Виконавчому органу Київської міської 
ради (Київській міській державній адміністрації) 
вирішити в установленому порядку питання 
фінансування заходів, передбачених пунктами 
2 та 3 цього рішення.

6. Опублікувати це рішення у газеті Київської 
міської ради «Хрещатик» в установленому по-
рядку.

7. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань екологічної політики.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради

1. Надати статус скверу земельній ділянці 
площею 0,2984 га, розташованій на вул. Машино-
будівній, 25-а у Солом’янському районі м. Києва 
(кадастровий номер 8000000000:69:136:0067), 
згідно з додатком до цього рішення (план-схема 
додається).

2. Комунальному підприємству по утриманню 
зелених насаджень Солом’янського району  
м. Києва в установленому порядку:

2.1. Здійснити організаційно-правові заходи 
щодо оформлення права постійного користуван-
ня земельною ділянкою, визначеною пунктом 1 
цього рішення.

2.2. У місячний термін з дня набуття чинності 
рішенням про надання земельної ділянки у 
користування вжити заходів щодо державної 
реєстрації права користування на земельну 
ділянку, визначену пунктом 1 цього рішення.

3. Київському комунальному об’єднанню 
зеленого будівництва та експлуатації зелених 
насаджень міста «Київзеленбуд» здійснити ор-
ганізаційно-правові заходи щодо благоустрою 
земельної ділянки, визначеної пунктом 1 цього 
рішення.

4. Внести зміни до Програми комплексного 
розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року 

та концепції формування зелених насаджень в 
центральній частині міста, затвердженої рішенням 
Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381 
та продовженої на період до 2015 року рішенням 
Київської міської ради від 27.11.2009 № 714/2783 
та до 2017 року рішенням Київської міської ради 
від 07.07.2016, включивши до переліку озеле-
нених територій загального користування міста 
Києва, що відповідають типологічним ознакам та 
планувальним вимогам (таблиця № 2), земельну 
ділянку, зазначену в пункті 1 цього рішення, до 
переліку скверів Солом’янського району.

5. Виконавчому органу Київської міської 
ради (Київській міській державній адміністрації) 
вирішити в установленому порядку питання 
фінансування заходів, передбачених пунктами 
2 та 3 цього рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань екологічної політики.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради



5ДОКУМЕНТ Хрещатик
19 грудня 2017 р.

№133 (5046)

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 16.03.2017 №5/2227 «Про затвердження списку 

присяжних Дарницького районного суду міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 524/3531 від 21 листопада 2017 року

Відповідно до статей 64, 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи подання Територіального 
управління Державної судової адміністрації України в місті Києві від 18.11.2016 №1-3699/16, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

8. Лебедєв Леонід Вадимович
9. Мединський Денис Володимирович
10.  Мельник Олександр Іванович
11.  Мокін Ігор Михайлович
12.  Панкова Олена Аркадіївна
13.  Соломончук Володимир Михайлович
14.  Шовкалюк Ігор Анатолійович
15.  Ятченко Володимир Миколайович
16.  Горланов Андрій Геннадійович

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 21.11.2017 № 523/3530

Список присяжних Солом’янського районного суду міста Києва
1. Вятоха Дмитро Анатолійович
2. Єфремов Сергій Юрійович
3. Задорожний Олександр Георгійович
4. Зуєвич Тетяна Павлівна 
5. Коваленко Світлана Юріївна
6. Комар Юрій Едуардович
7. Кушнір Марія Анатоліївна

Про внесення змін до рішення Київської міської ради  
від 16.03.2017 №2/2224 «Про затвердження списку 

присяжних Солом’янського районного суду міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 523/3530 від 21 листопада 2017 року

Відповідно до статей 64, 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи подання Територіального 
управління Державної судової адміністрації України в місті Києві від 18.11.2016 №1-3699/16, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

 4. Проведення міжнародних заходів у м. Києві, 
забезпечення участі у таких заходах Київського місь-
кого голови, заступника міського голови – секретаря 
Київської міської ради, першого заступника голови 
Київської міської державної адміністрації, заступни-
ків голови Київської міської державної адміністрації, 
інших посадових осіб

 Київська міська рада, апарат ви-
конавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації), структурні під-
розділи виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), 
районні в місті Києві державні 
адміністрації

 7700,00, у тому числі: 
2015 рік – 1200,0 
2016 рік – 500,0 
2017 рік – 2250,0 
2018 рік – 3000,0 
(пункти 4 – 7 переліку заходів 
Програми)

Забезпечення представницької складової згідно з усталеною міжнарод-
ною практикою та слідування вимогам церемоніалу України щодо участі 
у вищих державних міжнародних заходах за участю перших осіб України 
та іноземних офіційних гостей України

 5. Підготовка візитів і забезпечення програм пере-
бування закордонних делегацій, груп та окремих 
представників зарубіжних міст у м. Києві

 Київська міська рада, апарат ви-
конавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації), структурні під-
розділи виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), 
районні в місті Києві державні 
адміністрації

  Забезпечення належного рівня візитів та прийомів закордонних гостей 
м. Києва – делегацій найвищого рівня, творчих делегацій, фахівців, 
журналістів тощо

 6. Організація й проведення заходів міжнародного 
характеру у м. Києві

 Київська міська рада, апарат ви-
конавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації), структурні під-
розділи виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), 
районні в місті Києві державні 
адміністрації

  Відображення у громадянському просторі м. Києва гуманістичних 
цінностей різних народів й тим самим сприяння взаємному збагаченню 
культур

 7. Сплата членських внесків за членство в між-
народних організаціях та реєстраційних внесків за 
участь у конференціях, форумах, з’їздах, семінарах, 
виставках, круглих столах, симпозіумах, сесіях, 
зустрічах тощо

 Київська міська рада, апарат ви-
конавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації), структурні під-
розділи виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), 
районні в місті Києві державні 
адміністрації

  Поширення присутності м. Києва в міжнародних організаціях, розвиток 
співробітництва з окремих напрямків  містогосподарювання

 8. Здійснення контактів з відповідними органами 
виконавчої влади, представницькими органами 
зарубіжних міст, з іноземними представництвами 
у м. Києві, з посольствами України за кордоном та 
міжнародними організаціями з питань розвитку 
міжнародних зв’язків м. Києва

   Не потребує Забезпечення взаємодії з меріями інших міст з питання промоції м. Ки-
єва як одного з провідних європейських міст, яке є цікавим ефективним 
партнером для інших міст в питаннях співробітництва на муніципаль-
ному рівні Забезпечення взаємодії з іноземними посольствами в частині 
їх функціонування, реалізації культурно-мистецьких, економічних, 
соціальних, громадських та ін. проектів Забезпечення взаємодії з по-
сольствами України за кордоном з метою реалізації зовнішньополітичної 
складової в частині можливостей і повноважень київської міської влади

 9. Підготовка проектів угод, договорів, меморан-
думів про встановлення або відновлення дружніх 
відносин та співробітництво із зарубіжними 
містами, здійснення організаційної роботи щодо їх 
підписання

   Не потребує Формалізація існуючих напрацьованих відносин з іноземними парт-
нерами (містами, районами, регіонами), формалізація у правовому 
руслі досягнутих домовленостей, намірів про співробітництво з метою 
налагодження ефективних механізмів взаємодії між партнерами для 
досягнення конкретних результатів. Здійснення церемоніальних дій 
щодо їх підписання, узгоджувальних заходів з центральними органами 
виконавчої влади тощо

 10. Координація роботи структурних підрозді-
лів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) з питань 
міжнародних зв’язків із зарубіжними містами щодо 
вивчення їх досвіду в галузі комунального господар-
ства, транспорту, освіти, охорони здоров’я, розвитку 
культури, захисту навколишнього середовища та в 
інших сферах міського господарства

   Не потребує Враховуючи, що міжнародна політика м. Києва – це комплекс зусиль 
усіх гілок влади в частині реалізації пріоритетів, гармонійної взаємодії 
окремих інструментів реалізації міської політики й координація таких 
дій – основна складова ефективної концентрації міських ресурсів та 
зусиль, спрямованих на міжнародну діяльність, Програма покликана 
сформувати та забезпечити реалізацію таких координуючих механізмів

 11. Надання консультативно-методичної допомоги 
районним в місті Києві державним адміністраціям 
у здійсненні їх контактів із зарубіжними містами, 
які мають або готують до підписання угоди про спів-
робітництво з відповідними районами

   Не потребує Враховуючи великий фаховий досвід, наявність спеціалістів широкого 
профілю, зібраних у профільному підрозділі київської міської влади 
– управлінні міжнародних зв’язків, саме надання фахової методичної 
допомоги є фактором змістовного, професійного та на належному рівні 
іміджевого представництва всіх гілок влади м. Києва на міжнародній 
арені

 12. Координація здійснення дружніх зв’язків зару-
біжних міст з організаціями та установами м. Києва

   Не потребує Залучення всіх наявних та потенціальних учасників міжнародних 
відносин м. Києва, невід’ємною складовою є використання ініціатив 
громадських проектів. Об’єднання зусиль Київської міської влади та гро-
мадськості м. Києва щодо реалізації міжнародних амбіцій столиці України

Разом по Програмі     23100,0,  у тому числі  
2015 рік – 2000,0  
2016 рік – 4100,0  
2017 рік – 8000,0  
2018 рік – 9000,0

 

 6. Результативні показники
Показники витрат (ресурсне забезпечення програми):
1. Витрати на забезпечення візитів за кордон Київського міського голови, заступника міського голови – секретаря Київської міської ради, першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, 
заступників голови Київської міської державної адміністрації, працівників секретаріату Київської міської ради, керівників та працівників структурних підрозділів апарату виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністра-
цій та інших осіб з числа працівників підприємств, установ і організацій м. Києва, представників громадських фондів, ветеранських організацій, спортивних товариств та інших осіб у складі делегацій м. Києва 
для участі у заходах міжнародного характеру
2. Витрати на проведення міжнародних заходів у м. Києві, а саме:
2.1. Забезпечення перебування закордонних делегацій, груп та окремих представників зарубіжних міст (перебування делегацій)
2.2. Організація й проведення заходів міжнародного характеру (урочисті прийняття)

 
тис. грн

тис. грн
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Показники продукту:
Кількість осіб, які беруть участь у закордонних візитах
Кількість осіб, які перебувають у м. Києві у складі закордонних делегацій
Кількість осіб, які беруть участь в урочистих прийняттях

осіб
 
 
 

 
150
52
900

 
533
20
400

 
719
125
900

 
750
182
900

 
2152
379
3100

Показники ефективності:
Витрати на участь однієї особи у закордонних візитах
Витрати на перебування у м. Києві однієї особи у складі закордонних делегацій
Витрати на участь однієї особи в урочистих прийняттях

тис. грн
 
 
 

 
5,3
11
0,7

 
6,75
11
0,7

 
8
13
0,7

 
8
13
0,7

 
 
 
 

Показники якості (у порівнянні з попереднім періодом):
Динаміка зростання витрат
Динаміка зростання кількості осіб, які беруть участь у закордонних візитах
Динаміка зростання кількості осіб, які перебувають у м. Києві у складі закордонних делегацій

 
 
 
 

 
 
 
 

 
2,05
3,55
0,38

 
1,95
1,35
6,25

 
1,3
1,04
1,5

 
 
 
 

»
Київський міський голова

В. Кличко

1. Внести зміни до рішення Київської міської  
ради  від 16.03.2017 №5/2227 «Про затвердження 
списку присяжних Дарницького районного суду 
міста Києва» шляхом викладення додатка до 
цього рішення в новій редакції.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань дотримання законності, право-
порядку та запобігання корупції.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Внести зміни до рішення Київської міської  
ради  від 16.03.2017 №2/2224 «Про затвердження 
списку присяжних Солом’янського районного 
суду міста Києва» шляхом викладення додатка 
до цього рішення в новій редакції.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань дотримання законності, право-
порядку та запобігання корупції.

Київський міський голова
В. Кличко
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Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 21.11.2017 № 524/3531

Список присяжних Дарницького районного суду міста Києва
1. Березний Григорій Миколайович
2. Гринь Лариса Миколаївна
3. Заєць Євген Якович
4. Іванченко Ганна Володимирівна
5. Карпенко Максим Миколайович
6. Кременєва Ольга Адамівна
7. Кухарчук Ірина Іванівна 
8. Лига Олександра Іванівна
9. Ободовський Віктор Борисович
10.  Радзієвська Катерина Миколаївна
11.  Сіваш Вікторія Петрівна
12.  Уретій Сергій Іванович
13.  Кулик Юрій Миколайович
14. Широков Сергій Ростиславович

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження договору між Київською міською 
радою та Ходосівською сільською  радою Києво-

Святошинського району Київської області
Рішення Київської міської ради № 525/3532 від 21 листопада 2017 року

Відповідно до пункту 43 частини першої статті 26 та пункту 16 частини четвертої статті 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статті 101 Бюджетного кодексу України, підпункту 19.2 пункту 19 рішення Київ-
ської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити договір про виділення та ви-
користання субвенції, укладений 15 листопада 
2017 року між Київською міською радою в осо-
бі Київського міського голови Кличка Віталія 
Володимировича з однієї сторони та Ходосів-
ською сільською радою Києво-Святошинського 
району Київської області в особі Ходосівського 
сільського голови Пянчука Миколи Леонідовича 
з іншої сторони.

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

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток 1
до Програми

Ресурсне забезпечення Міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2017 – 2019 роки
 тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконан-
ня Програми

Роки виконання Програми
Усього витрат на виконання Програми

2017 рік 2018 рік 2019 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 2 902 761, 5 3 232 096, 3 3 512 825, 1 9 647 682, 9

Державний  бюджет

Бюджет м. Києва 2 902 461, 5 3 231 775, 3 3 512 485, 2 9 646 722, 0

Кошти інших джерел 300, 0 321, 0 339, 9 960, 9

Додаток до рішення 
Київської міської ради 

від 28.11.2017 № 552/3559

Зміни до Міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2017 – 2019 роки,  
затвердженої рішенням Київської міської ради  від 22 грудня 2016 року № 781/1785

1. Внести зміни до розділу 1 «Паспорт програми»:
1.1. Графу 3 позиції 2 доповнити словами: «доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації від 02 жовтня 2017 року № 34715».
1.2. Позицію 9 викласти в такій редакції:

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

Всього у тому числі за роками

9 647 682, 9
2017 2018 2019

2 902 761, 5 3 232 096, 3 3 512 825, 1

у тому числі:

9.1. коштів державного бюджету 

9.2. коштів бюджету м. Києва 9 646 722, 0 2 902 461, 5 3 231 775, 3 3 512 485, 2

9.3. коштів інших джерел (кошти благодійних організацій) 960,9 300,0 321, 0 339, 9

2. У Розділі 4 «ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ»:
цифри «9 407 268, 1» замінити цифрами «9 646 722, 0»;
цифри «2 900 928,1» замінити цифрами «2 902 461, 5»;
цифри «3 124 449,9» замінити цифрами «3 231 775, 3»;
цифри «3 381 890,1» замінити цифрами «3 512 485, 2».

3. Доповнити Програму новим Розділом 6 «ІНДИКАТОРИ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА ДО 2025 РОКУ» такого змісту:

«6. ІНДИКАТОРИ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА ДО 2025 РОКУ
Показник Од. виміру 2017 2018 2019

Очікувана тривалість життя при народженні років 74,2 74,3 74,5

Рівень смертності населення на 1 тис. населення проміле 9,5 9,4 9,3

Смертність населення у працездатному віці випадків / 1 тис. мешканців 3,3 3,1 2,9

Смертність дітей у віці до 1 року випадків / 1 тис. новонароджених 6,0 5,8 5,6

Забезпеченість бригадами екстреної медичної допомоги одиниць / 10 тис. мешканців 0,6 0,6 0,7

Ступінь зношеності автопарку екстреної медичної допомоги % 55 50 45

Своєчасність надання екстреної медичної допомоги (частка доїзду до 10 хвилин на екстрені випадки) % 91 92 93

Динаміка загальної захворюваності дорослого населення в м.Києві  (на 10 000 населення у віці 18 років і вище) % 0,1 0.04 0,02

Середні строки лікування на ліжках в стаціонарах днів 10,0 9,5 8,7

Індекс охорони здоров’я Numbeo місце у рейтингу 202 <200 <150

Відношення заробітної плати у галузі  охорони здоров’я до середньої заробітної плати в м.Києві % 60 60 65

Частка КНП у структурі комунальних закладів охорони здоров’я % 29 30 40

Демографічне навантаження на 1 тис. осіб постійного населення віком 16 – 59 років (міська місцевість) проміле 489 488,6 488,2

Відповідність напрямів діяльності та заходів Програми заходам Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року додається (додаток 3)». 
У зв’язку з цим розділ 6 вважати розділом 7.

4. Додатки 1, 2 до Програми викласти в новій редакції, що додається.
Київський міський голова

В. Кличко

Про внесення  змін до Міської цільової програми   
«Здоров’я киян» на 2017 – 2019 роки

Рішення Київської міської ради № 552/3559 від 28 листопада 2017 року
Відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я,  пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    рішення    Київської    міської  ради  від 29  жовтня   2009   року № 520/2589 «Про 

Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року  № 824/7060 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року» Ки-
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2017 – 2019 роки, затвер-

дженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2016 року № 781/1785, згідно з додатком 
до цього рішення.

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

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

Київський міський голова
В. Кличко
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Додаток 2 до Програми

Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2017 - 2019 роки

№ 
з/п

Найме-нування за-
вдання

Перелік заходів Строк 
виконання 

заходу

Виконавці Джерела 
фінансу-

вання

Орієнтовані обсяги фінансування (тис. грн) Очікуваний результат

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

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

Міська цільова комплексна програма “Здоров’я киян” на 2017 - 2019 роки Всього: 9 647 682,9 2 902 761,5 3 232 096,3 3 512 825,1

Бюджет 
міста Києва

9 646 722,0 2 902 461,5 3 231 775,3 3 512 485,2

Інші кошти 960,9 300,00 321,00 339,9

А Розвиток первинної медико-санітарної допомоги 353 379,8 93 026,9 125 826,9 134 526,1

1. Центри первинної медико-санітарної допомоги 313 782,1 80 667,0 112 599,4 120 515,8

1.1. Впровадження автономізації закладів охорони здоров’я (розробка 
та запровадження нових систем моніторингу, контролю  і  аналізу діяль-
ності закладів охорони здоров’я, відокремлення непрофільної діяльності; 
реорганізація закладів охорони здоров’я шляхом перетворення їх в 
комунальні некомерційні підприємства)

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я,  
УОЗ РДА

Без фінан-
сування

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

75% 90% 100%

1.2. Подальший розвиток інституту сімейного лікаря в столиці 2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Без фінан-
сування

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

65% 75% 80%

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

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

37 701,0 11 740,9 12 608,1 13 352,0 показник затрат, тис. грн 11 740,90 12 608,12 13 352,00

показник продукту, кількість осіб, що підляга-
ють забезпеченню

17 587 17 587 17 587

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

0,67 0,72 0,76

показник якості, показник зниження госпі-
талізації та викликів невідкладної медичної 
допомоги, %

25% 27% 30%

1.4. Введення програми управління щодо відшкодування коштів хворим з 
хронічними обструктивними захворюваннями легень

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

10 613,2 3 300,1 3 551,8 3 761,3 показник затрат, тис. грн 3 300,10 3 551,78 3 761,33

показник продукту,  кількість осіб, що підляга-
ють забезпеченню

9 763 9 763 9 763

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

0,34 0,36 0,39

показник якості, показник зниження госпі-
талізації та викликів невідкладної медичної 
допомоги, %

25% 57% 30%

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

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

72 877,5 21 779,2 24 817,1 26 281,3 показник затрат, тис. грн 21 779,20 24 817,05 26 281,25

показник продукту, кількість осіб, що підляга-
ють забезпеченню

463 870 463 870 463 870

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

0,05 0,054 0,057

показник якості, показник зниження гострого 
інфаркту міокарда, %

5% 7% 10%

1.6. Введення програми управління стенокардією на рівні ПМСД з реім-
бурсацією в розмірі 50 %

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

111 547,5 34 580,4 37 380,8 39 586,3 показник затрат, тис. грн 34 580,40 37 380,84 39 586,30

показник продукту, кількість осіб, що підляга-
ють забезпеченню 

145 564 145 564 145 564

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

0,24 0,26 0,27

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

5% 7% 10%

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

2017-2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

6 604,2 1 928,1 2 067,4 2 608,7 показник затрат, тис. грн 1 928,10 2 067,43 2 608,67

показник продукту, кількість осіб, що підляга-
ють забезпеченню

52 221 52 221 62 221

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

0,037 0,040 0,042

показник якості, показник зниження заго-
стрень захворювань та оперативних втручань, 
%

10% 20% 30%

1.8. Профілактика вроджених аномалій. Забезпечення фолієвою кисло-
тою вагітних жінок в перший триместр вагітності                   

2017 - 2019  УОЗ РДА Бюджет 
міста Києва

1 457,2 148,5 635,6 673,1 показник затрат, тис. грн 148,50 635,58 673,08

показник продукту, кількість осіб, що підляга-
ють забезпеченню

6 000 24 000 24 000

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

0,0248 0,0265 0,0280

показник якості, показник зниження вродже-
них аномалій, %

30% 35% 40%

1.9. Забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними засобами з 
мовним виводом

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

190,1 190,1 показник затрат, тис. грн 190,06

показник продукту, кількість осіб, що підляга-
ють забезпеченню

731

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

0,26

показник якості, забезпечення термометрами з 
мовним виводом інвалідів по зору, %

100%

1.10. Забезпечення витратними матеріалами для скринінгу населення  з 
метою ранньої діагностики цукрового діабету 

2017 - 2019 УОЗ РДА Бюджет 
міста Києва

10 290,1 1 250,90 4 294,93 4 744,29 показник затрат, тис. грн 1 250,90 4 294,93 4 744,29

показник продукту, кількість осіб, що підляга-
ють скринінгу для визначення цукру

208 476 668 969 697 791

показник ефективності, витрати на одне до-
слідження, тис. грн

0,0060 0,0064 0,0068

показник якості, динаміка охоплення дослі-
дженнями, %

100% 100% 100%

1.11. Забезпечення витратними матеріалами для скринінгу населення для 
визначення рівня холестерину

2017 - 2019 УОЗ РДА Бюджет 
міста Києва

62 501,3 5 748,80 27 243,67 29 508,83 показник затрат, тис. грн 5 748,80 27 243,67 29 508,83

показник продукту, кількість осіб, що підляга-
ють скринінгу для визначення холестерину

133 693 592 125 605 625

показник ефективності, витрати на одне до-
слідження, тис. грн

0,043 0,046 0,049

показник якості, динаміка охоплення дослі-
дженнями, %

100% 100% 100%

2. Зменшення поширеності інфекційних хвороб 39 597,7 12 359,9 13 227,5 14 010,3

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

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

2 186,1 681,0 730,2 774,9 показник затрат, тис. грн 681,00 730,21 774,89

показник продукту, кількість осіб, що підляга-
ють вакцинації: медичні працівники

2 416 2 420 2 425

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

0,28 0,30 0,32

показник якості, показник зниження захворю-
вання на гепатит, %

10% 30% 40%

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

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

2 095,7 653,2 700,2 742,3 показник затрат, тис. грн 653,20 700,18 742,35

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

4 318 4 325 4 330

показник ефективності, витрати на одну вакци-
націю, тис. грн

0,15 0,16 0,17

показник якості, динаміка середнього розміру 
допомоги, %

100% 100% 100%
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2.3. Закупівля імунобіологічних препаратів для проведення екстреної 
імунопрофілактики проти дифтерії, правця, сказу за епідемічними по-
казаннями серед дитячого та дорослого населення

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

9 264,8 2 892,7 3 094,8 3 277,4 показник затрат, тис. грн 2 892,70 3 094,77 3 277,36

показник продукту, кількість доз з розрахунку 
на кількість пацієнтів, що підлягають вакци-
нації

44 090 44 090 44 090

показник ефективності, витрати на одну дозу, 
тис. грн

0,066 0,070 0,074

показник якості, динаміка середнього розміру 
допомоги, %

100% 100% 100%

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

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

25 813,4 8 058,8 8 622,9 9 131,7 показник затрат, тис. грн 8 058,80 8 622,92 9 131,67

показник продукту, кількість дітей від 4 до 
14 років

322 352 322 352 322 352

показник ефективності, витрати на одну дозу, 
тис. грн

0,025 0,027 0,028

показник якості, динаміка середнього розміру 
охоплення, %

98% 98% 98%

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

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

237,7 74,2 79,4 84,1 показник затрат, тис. грн 74,20 79,39 84,08

показник продукту, кількість дітей, що під-
лягають щепленню

50 50 50

показник ефективності, показник витрат на 
дитину, що підлягає щепленню, тис. грн

1,48 1,59 1,68

показник якості, динаміка охоплення вакци-
нацією, %

100% 100% 100%

2.6. Удосконалення алгоритму наступності надання медичної допомоги, 
чітке визначення маршруту пацієнта з урахуванням локальних про-
токолів

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Без фінан-
сування

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

65% 75%

2.7.Cтворення систем спостереження та контролю за захворюваністю 
населення CDC Kiev (створення та функціонування комунального не-
комерційного підприємства “Київський центр громадського здоров’я” 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Моніторинг за рівнем захворюваності населен-
ня та попередження ризиків розповсюдження 
хвороб на рівні міста

2.8. Популяризація  здорового способу життя та відмови від шкідливих 
звичок, формування позитивного ставлення громадян до фізичної 
культури і спорту  

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Без фінан-
сування

Зменшення рівня смертності населення на 1 
тис. населення

9,5 про-
міле

9,4 проміле

2.9. Залучення людей з особливими потребами до фізкультурно-оздоров-
чої діяльності та реабілітації 

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Без фінан-
сування

Інтеграція людей з особливими потребами в 
соціум

5% 10% 15%

Б. Розвиток вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги 8 623 333,1 2 589 640,9 2 887 298,9 3 146 393,3

I. Консультативно-діагностичні центри, консультативні поліклініки ЛПЗ 676 970,0 204 831,4 223 405,3 248 733,3

1. Раннє виявлення онкологічних захворювань 13 245,3 2 450,0 5 243,0 5 552,3

1.1. Запровадження скринінгових програм в роботі закладів охорони 
здоров’я з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань і 
злоякісних новоутворень, зокрема шийки матки, молочної залози, та 
інших локалізацій, використання електронних систем цитологічних об-
стежень (навчання лікарів скринінговим програмам)

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Без фінан-
сування

Раннє виявлення передпухлинних захворювань 
і злоякісних новоутворень

1.2 Запровадження в Дніпровському районі міста Києва скринінгової 
програми по ранньому виявленню колоректального раку

2017 - 2019 Департамент 
охорони 
здоров’я, УОЗ 
Дніпровської 
РДА

Бюджет 
міста Києва

13 245,3 2 450,0 5 243,0 5 552,3 показник затрат, тис. грн 2 450,00 5 243,00 5 552,34

показник продукту, кількість осіб, що потребу-
ють діагностики

44 500 89 000 89 000

показник ефективності,  витрати на обстежен-
ня однієї особи, тис. грн

0,055 0,059 0,062

показник якості, динаміка своєчасного ви-
явлення колоректального раку, %

35% 70% 80%

2. Ендокринологічні захворювання 573 673,1 179 383,9 188 633,5 205 655,8

2.1. Цукровий діабет 563 284,1 176 276,9 185 176,6 201 830,6

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

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

41 865,5 12 670,0 13 963,7 15 231,8 показник затрат, тис. грн 12 670,00 13 963,69 15 231,78

показник продукту, кількість хворих, які по-
требують забезпечення

12 798 13 182 13 578

показник ефективності, середній обсяг витрат 
на одного хворого, тис. грн

0,99 1,06 1,12

показник якості, динаміка охоплення пацієнтів, 
%

100% 100% 100%

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

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

448 408,6 135 810,6 149 510,2 163 087,8 показник затрат, тис. грн 135 810,60 149 510,24 163 087,77

показник продукту, кількість хворих 12 798 13 182 13 578

показник ефективності, витрати на одного 
хворого, тис. грн

10,60 11,34 12,01

показник якості, динаміка охоплення хворих 
інсулінами,  %

100% 100% 100%

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

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

20 901,5 6 359,5 6 971,6 7 570,4 показник затрат, тис. грн 6 359,50 6 971,59 7 570,44

показник продукту, кількість досліджень - двічі 
на рік для хворих на цукровий діабет

25 438 26 062 26 724

показник ефективності, орієнтовна вартість 
одного дослідження, тис. грн

0,25 0,27 0,28

показник якості, динаміка охоплення дослі-
дженнями,  %

100% 100% 100%

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

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

19 283,8 5 705,0 6 429,5 7 149,3 показник затрат, тис. грн 5 705,00 6 429,50 7 149,28

показник продукту, кількість досліджень 90 837 95 379 100 148

показник ефективності, витрати на одного 
хворого, тис. грн

0,063 0,067 0,071

показник якості, динаміка охоплення до-
слідженням,  %

100% 100% 100%

2.1.5. Забезпечення приладами для постійної 
інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) ді-
тей  з лабільним перебігом цукрового діабету

2017 - 2019 Департамент 
охорони 
здоров’я, УОЗ 
ДРДА

Бюджет 
міста Києва

19 270,3 12 000,0 3 531,0 3 739,3 показник затрат, тис. грн 12 000,00 3 531,00 3 739,33

показник продукту, кількість хворих, що по-
требує забезпечення

200 55 55

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

60,00 64,20 67,99

показник якості, динаміка попередження ви-
никнення ком, %

100% 100% 100%

2.1.6. Забезпечення дітей з лабільним пере-
бігом цукрового діабету комплектами ви-
тратних матеріалів до приладів для постійної 
інфузії інсуліну (інсулінових помп)

2017 - 2019 Департамент 
охорони 
здоров’я, УОЗ 
ДРДА

Бюджет 
міста Києва

11 727,3 3180,0 4151,2 4396,1 показник затрат, тис. грн 3 180,00 4 151,17 4 396,09

показник продукту, кількість пацієнтів, які 
потребують забезпечення, осіб

250 305 305

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

12,72 13,61 14,41

показник якості, динаміка попередження ви-
никнення ком, %

45% 100% 100%

2.1.7. Забезпечення дітей, хворих на цукровий 
діабет, препаратами глюкагону для невід-
кладної терапії гіпоглікемій

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

1 827,1 551,8 619,4 655,9 показник затрат, тис. грн 551,80 619,38 655,92

показник продукту, кількість пацієнтів, які 
потребують забезпечення, осіб

775 813 813

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

0,71 0,76 0,81

показник якості, динаміка попередження ви-
никнення ком, %

35% 75% 95%

2.2. Гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження 10 389,1 3 107,0 3 456,9 3 825,1

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

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

10 389,1 3 107,0 3 456,9 3 825,1 показник затрат, тис. грн 3 107,00 3 456,91 3 825,14
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показник продукту, кількість дітей, хворих на 
нанізм

150 156 163

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

20,71 22,16 23,47

показник якості, динаміка охоплення пре-
паратами,  %

100% 100% 100%

3. Розвиток амбулаторної нефрологічної допомоги 90 051,5 22 997,5 29 528,8 37 525,2

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

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

90 051,5 22 997,5 29 528,8 37 525,2 показник затрат, тис. грн 22 998,00 29 528,79 37 525,19

показник продукту, кількість хворих 125 150 180

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

183,98 196,86 208,47

показник якості, динаміка охоплення імуносу-
пресорною терапією,  %

100% 100% 100%

II. Лікарні інтенсивного лікування (ЛІЛ) 38 630,4 12 045,8 12 911,4 13 673,2

1. Лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань 38 630,4 12 045,8 12 911,4 13 673,2

1.1. Забезпечення інфарктних відділень закладів охорони здоров’я препа-
ратами для проведення тромболізису та ад’ювантного супроводу  хворих 
на гострий коронарний синдром

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

3 923,0 1 224,2 1 310,8 1 388,1 показник затрат, тис. грн 1 224,20 1 310,75 1 388,08

показник продукту,    кількість хворих, що по-
требують тромболізису

350 350 350

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

3,50 3,75 3,97

показник якості, динаміка охоплення пацієнтів 
тромболізисом,  %

100% 100% 100%

1.2. Забезпечення хворих високого ризику кардіологічних та інфарктних 
відділень закладів охорони здоров’я ефективними засобами профілакти-
ки тромбоемболічних ускладнень

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

14 034,0 4 371,1 4 693,0 4 969,9 показник затрат, тис. грн 4 371,10 4 693,02 4 969,91

показник продукту, кількість пацієнтів 5 160 5 160 5 160

показник ефективності, витрати на забезпечен-
ня одного пацієнта, тис. грн

0,85 0,91 0,96

показник якості, динаміка охоплення тромболі-
тичною терапією пацієнтів, %

100% 100% 100%

1.3. Забезпечення хворих інфарктних та кардіологічних відділень закла-
дів охорони здоров’я високоефективними антиаритмічними засобами

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

1 419,6 438,7 476,4 504,5 показник затрат, тис. грн 438,70 476,40 504,50

показник продукту, кількість хворих із склад-
ними порушеннями ритму

2 619 2 619 2 619

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

0,17 0,18 0,19

показник якості, динаміка охоплення пацієнтів 
антиаритмічними препаратами, %

100% 100% 100%

1.4. Забезпечення хворих інфарктних відділень закладів охорони здоров’я 
високоефективними засобами лікування кардіогенного шоку різно-
манітного походження

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

7 429,2 2 320,1 2 481,3 2 627,7 показник затрат, тис. грн 2 320,10 2 481,33 2 627,73

показник продукту, кількість пацієнтів 300 300 300

показник ефективності, затрати на одного 
пацієнта, тис. грн

7,73 8,27 8,76

показник якості, динаміка середнього охоплен-
ня лікуванням,  %

100% 100% 100%

1.5. Забезпечення інфарктних відділень закладів охорони здоров’я пре-
паратами для стабілізації інфарктзалежної атеросклеротичної бляшки у 
хворих на гострий коронарний синдром

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

404,1 126,5 134,8 142,8 показник затрат, тис. грн 126,50 134,82 142,77

показник продукту, кількість пацієнтів 6 000 6 000 6 000

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

0,021 0,022 0,024

показник якості, динаміка забезпечення 
лікування,  %

100% 100% 100%

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

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

11 420,5 3 565,2 3 815,1 4 040,2 показник затрат, тис. грн 3 565,20 3 815,09 4 040,18

показник продукту, кількість пацієнтів 150 150 150

показник ефективності, вартість лікування  
одного хворого, тис. грн

23,77 25,43 26,93

показник якості, динаміка охоплення хворих 
тромболізисом,%

100% 100% 100%

1.7. Забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я за принци-
пом “Чиста медицина – безпечна медицина”

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Без фінан-
сування

1.8. Затвердження складу Госпітальної ради для визначення проблемних 
питань, координації дій, розробки пропозицій та рекомендацій щодо їх 
реалізації у сфері охорони здоровя   

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Створення госпітальної ради 100 0 0

III. Лікарні планового лікування (ЛПЛ) 3 422 440,4 1 012 579,2 1 147 195,6 1 262 665,6

1. Розвиток нефрологічної допомоги 706 071,7 183 090,8 230 855,4 292 125,4

1.1. Впровадження методу прижиттєвої пункційної біопсії нирки у 
Київському міському науково-практичному центрі нефрології та діалізу 
Київської міської клінічної лікарні № 3

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

922,5 288,0 308,2 326,3 показник затрат, тис. грн 288,00 308,16 326,34

показник продукту, кількість процедур 120 120 120

показник ефективності, витрати однієї про-
цедури, тис. грн

2,40 2,57 2,72

показник якості, динаміка охоплення діа-
гностикою, %

100% 100% 100%

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

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

585 611,3 149 701,0 192 044,4 243 865,9 показник затрат, тис. грн 149 701,00 192 044,38 243 865,95

показник продукту, кількість пацієнтів 553 663 795

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

270,71 289,66 306,75

показник якості, динаміка забезпечення 
лікуванням,  %

100% 100% 100%

1.3. Забезпечення закупівлі медикаментів (в т.ч. вакцин проти гепатиту), 
засобів медичного призначення та витратних матеріалів, необхідних для 
проведення замісної ниркової терапії          

2017 - 2019            
(1)

Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

65 376,6 17 038,0 21 424,2 26 914,4 показник затрат, тис. грн 17 038,00 21 424,18 26 914,44

показник продукту, кількість пацієнтів 434 510 605

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

39,26 42,01 44,49

показник якості, динаміка охоплення пацієнтів,  
%

100% 100% 100%

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

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

35 723,9 9 592,1 11 792,9 14 338,9 показник затрат, тис. грн 9 592,10 11 792,90 14 338,85

показник продукту, кількість пацієнтів, що 
знаходяться на замісній терапії

470 540 620

показник ефективності, затрати на одного 
пацієнта, тис. грн

20,41 21,84 23,13

показник якості, динаміка забезпечення пацієн-
тів препаратами еритропоетину, %

100% 100% 100%

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

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

6 135,3 1 576,8 2 022,5 2 536,0 показник затрат, тис. грн 1 576,80 2 022,53 2 535,98

показник продукту, кількість пацієнтів 553 663 785

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

2,85 3,05 3,23

показник якості, динаміка охоплення лікуван-
ням одного пацієнта, %

100% 100% 100%

1.6. Забезпечення закупівлі лабораторних реактивів для обстеження 
пацієнтів, які лікуються замісною підтримувальною терапією.

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

9 953,4 2 546,3 3 263,3 4 143,9 показник затрат, тис. грн 2 546,30 3 263,29 4 143,86

показник продукту, кількість пацієнтів 553 663 795

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

4,60 4,92 5,21

показник якості, динаміка охоплення об-
стеженням, %

100% 100% 100%
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1.7. Забезпечення закупівлі лабораторних аналізаторів крові та сечі для 
лабораторії Київського міського науково-практичного центру нефрології 
та діалізу Київської міської клінічної лікарні № 3

2017 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

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

показник продукту, кількість аналізаторів 5

показник ефективності, вартість одного аналі-
затора, тис. грн

469,72

показник якості, забезпеченість аналізатора-
ми, %

100%

2. Розвиток ендокринологічної допомоги 49 705,2 5 979,3 21 218,2 22 507,7

2.1. Забезпечення закладів охорони здоров’я реактивами, тест - система-
ми та витратними матеріалами для вимірювання глікованого гемоглобі-
ну, мікроальбумінурії та постійного моніторингу глюкози в крові

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

1 273,3 372,1 425,3 475,9 показник затрат, тис. грн 372,10 425,26 475,91

показник продукту, дослідження 3 121 3 312 3 500

показник ефективності, витрати на одне до-
слідження, тис. грн

0,12 0,13 0,14

показник якості, динаміка охоплення обсте-
женням пацієнтів, що підлягають, %

100% 100% 100%

2.2. Забезпечення закупівлі реактивів для визначення статевих гормонів 2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

347,5 102,2 115,8 129,5 показник затрат, тис. грн 102,20 115,75 129,52

показник продукту, кількість громадян, що 
підлягають обстеженню

1 136 1 202 1 270

показник ефективності, витрати на одне об-
стеження, тис. грн

0,090 0,096 0,102

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

100% 100% 100%

2.3. Закупівля реактивів та тест - систем для обстеження хворих з тирео-
їдною патологією

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

2 897,8 900,0 967,8 1 030,0 показник затрат, тис. грн 900,00 967,82 1 030,02

показник продукту, кількість пацієнтів, що 
підлягають обстеженню

10 000 10 050 10 100

показник ефективності, вартість одного об-
стеження, тис. грн

0,090 0,096 0,102

показник якості, рівень охоплення обстежен-
ням пацієнтів та забезпечення реактивами, %

100% 100% 100%

2.4. Проведення скринінгових обстежень дітей та  вагітних жінок з метою 
раннього виявлення йододефіциту

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

45 186,7 4 605,0 19 709,4 20 872,3 показник затрат, тис. грн 4 605,00 19 709,40 20 872,25

показник продукту, кількість пацієнтів (вагітні, 
діти), які потребують проведення діагностики, 
осіб

6 750 27 000 27 000

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

0,68 0,73 0,77

показник якості, динаміка своєчасної 
діагностики та попередження виникнення 
йододефіциту, %

25% 100% 100%

3. Розвиток неврологічної допомоги 193 696,7 56 881,8 65 889,7 70 925,2

3.1. Розсіяний склероз 171 175,3 49 792,2 58 348,8 63 034,3

3.1.1. Забезпечення проведення лікування 
хворим на розсіяний склероз

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

169 744,6 49 376,2 57 878,0 62 490,4 показник затрат, тис. грн 49 376,20 57 878,01 62 490,42

показник продукту, кількість пацієнтів, що 
підлягають проведенню терапії

1 822 1 996 2 035

показник ефективності, вартість на одного 
пацієнта, тис. грн

27,10 29,00 30,71

показник якості, рівень забезпечення ліку-
ванням, %

100% 100% 100%

3.1.2. Забезпечення проведення діагностич-
них обстежень хворих на розсіяний склероз

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

1 430,7 416,0 470,8 543,9 показник затрат, тис. грн 416,00 470,80 543,90

показник продукту, кількість хворих 520 550 600

показник ефективності, витрати на одного 
хворого, тис. грн

0,80 0,86 0,91

показник якості, рівень забезпечення обсте-
женням хворих, %

100% 100% 100%

3.2. Медична допомога дітям з ДЦП 3 845,4 1 199,8 1 284,9 1 360,7

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

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

3 845,4 1 199,8 1 284,9 1 360,7 показник затрат, тис. грн 1 199,80 1 284,91 1 360,72

показник продукту, кількість хворих із спастич-
ною формою ДЦП

235 235 235

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

5,11 5,47 5,79

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

100% 100% 100%

3.3. Медична допомога дітям, хворим на епілепсію 10 812,0 3 377,3 3 610,8 3 823,9

3.3.1. Закупівля медикаментів для дітей, 
хворих на епілепсію

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

10 812,0 3 377,3 3 610,8 3 823,9 показник затрат, тис. грн 3 377,30 3 610,83 3 823,87

показник продукту, кількість хворих з резис-
тентною формою епілепсії

571 571 571

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

5,91 6,32 6,70

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

100% 100% 100%

3.4. Медична допомога дітям, хворим на аутизм 8 044,6 2 512,5 2 686,8 2 845,3

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

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

8 044,6 2 512,5 2 686,8 2 845,3 показник затрат, тис. грн 2 512,50 2 686,77 2 845,29

показник продукту, кількість хворих на аутизм, 
що підлягають лікуванню

450 450 450

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

5,58 5,97 6,32

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

100% 100% 100%

4 Онкологічна служба 2 054 264,2 644 161,1 684 633,9 725 469,2

4.1. Удосконалення методів діагностики та лікування онкологічних хворих 1 935 737,6 607 161,1 645 038,7 683 537,9

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

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
Київський місь-
кий клінічний 
онкологічний 
центр

Бюджет 
міста Києва

1 899 466,4 592 988,3 634 520,7 671 957,4 показник затрат, тис. грн 592 988,30 634 520,70 671 957,42

показник продукту, кількість пацієнтів 4 500 4 500 4 500

показник ефективності, вартість лікування 
одного пацієнта, тис. грн

131,78 141,00 149,32

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

100% 100% 100%

4.1.2. Забезпечення Київського міського 
клінічного онкологічного центру радіофарма-
цевтичними препаратами, джерелами іонізу-
ючого випромінювання, радіоізотопами

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
Київський місь-
кий клінічний 
онкологічний 
центр

Бюджет 
міста Києва

19 242,9 12 500,0 3 060,2 3 682,7 показник затрат, тис. грн 12 500,00 3 060,20 3 682,67

показник продукту, кількість процедур 9 600 2 200 2 500

показник ефективності, орієнтовна вартість 
однієї процедури, тис. грн

1,30 1,39 1,47

показник якості, рівень забезпечення процеду-
рами пацієнтів, що потребують, %

100% 100% 100%

4.1.3. Забезпечення Київського міського клі-
нічного онкологічного центру комплектами 
систем для проведення інтраопераційної 
внутрішньо-порожнинної хіміогіпертерміч-
ної перфузії 

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
Київський місь-
кий клінічний 
онкологічний 
центр

Бюджет 
міста Києва

17 028,3 1 672,8 7 457,8 7 897,8 показник затрат, тис. грн 1 672,77 7 457,76 7 897,77

показник продукту, кількість пацієнтів, осіб 24 100 100

показник ефективності,  вартість лікування 
одного пацієнта, тис. грн

69,70 74,58 78,98

показник якості, зниження рецедивів та усклад-
нень захворювання, %

15% 25% 45%

4.2. Удосконалення діагностики та лікування онкологічно хворих дітей 32 031,1 10 000,0 10 699,9 11 331,2
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4.2.1. Забезпечення дітей, хворих на онколо-
гічні захворювання, лікарськими засобами та 
виробами медичного призначення

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
Київський місь-
кий клінічний 
онкологічний 
центр

Бюджет 
міста Києва

32 031,1 10 000,0 10 699,9 11 331,2 показник затрат, тис. грн 10 000,00 10 699,89 11 331,19

показник продукту (кількість хворих) 30 30 30

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

333,33 356,66 377,71

показник якості, динаміка забезпечення паці-
єнтів, що потребують забезпечення ліками та 
виробами медичного призначення, %

100% 100% 100%

4.3. Забезпечення функціонування Центру ядерної медицини Київського міського клінічного онкологічного центру 86 495,5 27 000,0 28 895,4 30 600,2

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

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

86 495,5 27 000,0 28 895,4 30 600,2 показник затрат, тис. грн 27 000,00 28 895,35 30 600,18

показник продукту, кількість обстежень 5 500 5 500 5 500

показник ефективності, вартість одного об-
стеження, тис. грн

4,91 5,25 5,56

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

100% 100% 100%

5. Розвиток офтальмохірургії 236 164,7 73 750,0 78 880,4 83 534,3

5.1. Забезпечення закупівлі витратних матеріалів для проведення опера-
тивних втручань при катаракті та вітреоретинальній патології

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

217 426,4 67 900,0 72 620,9 76 905,5 показник затрат, тис. грн 67 900,00 72 620,90 76 905,53

показник продукту, кількість хворих 11 000 11 000 11 000

показник ефективності, вартість витратних 
матеріалів з розрахунку на одного пацієнта, 
тис. грн

6,17 6,60 6,99

показник якості, рівень забезпечення витрат-
ними матеріалами пацієнтів, що підлягають 
оперативному лікуванню, %

100% 100% 100%

5.2. Забезпечення закупівлі інгібіторів ангіогенезу для лікування вікових 
макулярних дегенерацій

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

18 738,3 5 850,0 6 259,5 6 628,8 показник затрат, тис. грн 5 850,00 6 259,50 6 628,81

показник продукту, кількість пацієнтів 450 450 450

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

13,00 13,91 14,73

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

100% 100% 100%

6. Адаптація стомованих хворих 7 262,7 2 268,0 2 425,8 2 568,9

6.1. Забезпечення хворих засобами догляду за стомою 2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

7 262,7 2 268,0 2 425,8 2 568,9 показник затрат, тис. грн 2 268,00 2 425,78 2 568,90

показник продукту, кількість пацієнтів 361 361 361

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

6,28 6,72 7,12

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, 
що потребують забезпечення засобами догляду 
за стомою, %

100% 100% 100%

7. Ендопротезування суглобів 124 976,7 31 189,0 45 550,1 48 237,6

7.1. Забезпечення закупівлі ендопротезів колінних та кульшових суглобів 
та наборів інструментарію для їх імплантації

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

87 748,0 27 395,0 29 311,8 31 041,2 показник затрат, тис. грн 27 395,00 29 311,82 31 041,21

показник продукту,  кількість пацієнтів, які 
можуть бути прооперовані в закладах охорони 
здоров’я протягом року

838 838 838

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

32,69 34,98 37,04

показник якості, рівень забезпечення ендопро-
тезуванням запланованих пацієнтів, %

70% 75% 80%

7.2. Забезпечення закупівлі ендопротезів  кульшових суглобів  для екс-
треного протезування

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

37 228,7 3 794,0 16 238,3 17 196,4 показник затрат, тис. грн 3 794,00 16 238,32 17 196,38

показник продукту, кількість пацієнтів, які 
можуть бути прооперовані в закладах охорони 
здоров’я протягом року, осіб

189 756 756

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

20,07 21,48 22,75

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

15% 100% 100%

8. Зменшення поширеності інфекційних хвороб 50 298,5 15 259,2 17 742,1 17 297,2

8.1. Закупівля обладнання для лабораторій, в яких здійснюється діагнос-
тика та моніторинг лікування вірусних гепатитів

2018 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

1 408,5 1 408,5 показник затрат, тис. грн 1 408,5

показник продукту, кількість аналізаторів 2

показник ефективності, вартість одного 
аналізатора

704,25

показник якості, забезпечення обладнан-
ням лабораторій для діагностики вірусних 
гепатитів, %

100%

8.2. Забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на 
вірусний гепатит В і С

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

47 982,1 14 979,2 16 028,6 16 974,3 показник затрат, тис. грн 14 979,20 16 028,60 16 974,29

показник продукту, кількість пацієнтів, що 
підлягають спецлікуванню

700 700 700

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

21,40 22,90 24,25

показник якості, динаміка забезпечення пацієн-
тів, що потребують, ліками, %

100% 100% 100%

8.3. Закупівля швидких тест-систем для проведення діагностики грипу 2017 - 2019 Департамент 
охорони 
здоров’я, ЗОЗ, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

907,9 280,0 305,0 322,9 показник затрат, тис. грн 280,00 304,95 322,94

показник продукту, кількість наборів 1 500 1 500 1 500

показник ефективності, вартість однієї системи 0,19 0,20 0,22

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, 
що можуть бути обстеженими, %

100% 100% 100%

IV. Орфанні захворювання 3 829 724,2 1 194 934,5 1 277 597,5 1 357 192,2

1. Рідкісні ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин 796 857,0 248 884,3 264 191,3 283 781,3

1.1. Муковісцидоз 200 176,8 58 329,4 67 049,9 74 797,5

1.1.1. Забезпечити лікарськими засобами 
хворих на муковісцидоз

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

196 944,6 58 000,0 65 640,1 73 304,5 показник затрат, тис. грн 58 000,00 65 640,11 73 304,49

показник продукту, кількість пацієнтів 52 55 58

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

1 115,38 1 193,46 1 263,87

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

100% 100% 100%

1.1.2. Забезпечити хворих на муковісцидоз 
харчовими продуктами, що містять гідролі-
зований білок та жирні кислоти з середньою 
довжиною ланцюга

2017 - 2019         Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

3 232,2 329,4 1 409,8 1 493,0 показник затрат, тис. грн 329,40 1 409,83 1 493,01

показник продукту, кількість хворих 15 15 15

показник ефективності, середньомісячні ви-
трати на одного пацієнта, тис. грн

7,32 7,83 8,29

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, 
що потребують забезпечення харчовими про-
дуктами, %

100% 100% 100%

1.2. Фенілкетонурія 99 397,4 35 500,0 31 039,3 32 858,1

1.2.1. Забезпечити закупівлю наборів реакти-
вів для  скринінгового обстеження новонаро-
джених на спадкові  захворювання

2017 - 2019         Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

15 426,7 4 812,0 5 155,3 5 459,4 показник затрат, тис. грн 4 812,00 5 155,26 5 459,42

показник продукту, кількість новонароджених 33 000 33 000 33 000

показник ефективності, витрати на одного 
новонародженого, тис. грн

0,15 0,16 0,17

показник якості, рівень забезпечення новона-
роджених, що підлягають обстеженню, %

100% 100% 100%
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1.2.2. Проводити закупівлю за бюджетні 
кошти наборів реактивів для  повторного 
скринінгу на спадкові захворювання

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

130,9 41,0 43,7 46,2 показник затрат, тис. грн 41,00 43,66 46,23

показник продукту, кількість наборів, од. 120 120 120

показник ефективності, витрати на одну 
дитину, що підлягає повторному обстеженню, 
тис. грн

0,34 0,36 0,39

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів,  
%

100% 100% 100%

1.2.3. Закупівля обладнання та витратних ма-
теріалів для обстеження хворих із спадковою 
патологією

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

10 167,0 7 647,0 1 230,0 1 290,0 показник затрат, тис. грн 7 647,00 1 230,00 1 290,00

показник продукту, кількість лабораторного 
обладнання (од.),  кількість досліджень 

9                                                    
3000

0                      
3000

0                    
3000

показник ефективності: середня вартість 
одиниці лабораторного обладнання,  середня 
вартість одного обстеження                       

722,2            
0,38

0                      
0,41

0                     
0,43

показник якості, рівень забезпечення, % 100% 100% 100%

1.2.4. Закупівля за бюджетні кошти продуктів 
лікувального харчування хворих на фенілке-
тонурію згідно з існуючим реєстром

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

73 672,9 23 000,0 24 610,4 26 062,4 показник затрат, тис. грн 23 000,00 24 610,43 26 062,44

показник продукту, кількість пацієнтів 120 120 120

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

191,67 205,09 217,19

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

100% 100% 100%

1.3. Хвороба Гоше 241 355,5 75 350,1 80 624,3 85 381,1

1.3.1. Забезпечення лікарськими засобами 
хворих на хворобу Гоше

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

241 355,5 75 350,1 80 624,3 85 381,1 показник затрат, тис. грн 75 350,10 80 624,29 85 381,12

показник продукту, кількість пацієнтів 9 9 9

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

8 372,20 8 958,25 9 486,79

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

100% 100% 100%

1.4. Діабет нецукровий 10 733,7 3 165,0 3 573,0 3 995,7

1.4.1. Забезпечення хворих на нецукровий 
діабет препаратами десмопресин (50 % для 
інтраназального введення та 50 % для перо-
рального введення) та мінірин

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

9 580,7 2 805,0 3 187,8 3 587,9 показник затрат, тис. грн 2 805,00 3 187,83 3 587,85

показник продукту, кількість пацієнтів 210 223 237

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

13,36 14,30 15,14

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

100% 100% 100%

1.4.2. Забезпечення дітей, хворих на нецу-
кровий діабет, препаратами десмопресин (40 
% для інтраназального введення та 60 % для 
перорального введення) та мінірин

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

1 153,0 360,0 385,1 407,9 показник затрат, тис. грн 360,00 385,15 407,87

показник продукту, кількість пацієнтів 23 23 23

показник ефективності, витрати на одного па-
цієнта для забезпечення лікарськими засобами

15,65 16,75 17,73

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

100% 100% 100%

1.5. Акромегалія і гіпофізарний гігантизм 817,5 246,9 271,4 299,1

1.5.1. Забезпечити лікарськими засобами до-
рослих хворих з акромегалією та гігантизмом

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

302,4 86,1 99,4 116,9 показник затрат, тис. грн 86,10 99,38 116,94

показник продукту, кількість хворих 25 27 30

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

3,44 3,68 3,90

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

100% 100% 100%

1.5.2. Забезпечити лікарськими засобами 
дітей з гігантизмом

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

515,1 160,8 172,1 182,2 показник затрат, тис. грн 160,80 172,06 182,21

показник продукту, кількість хворих 3 3 3

показник ефективності, витрати на забезпечен-
ня одного пацієнта, тис. грн

53,60 57,35 60,74

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

100% 100% 100%

1.6. Передчасне статеве дозрівання центрального походження 1 383,3 431,9 462,1 489,4

1.6.1. Забезпечення дітей з передчасним 
статевим розвитком аналогами гонадотро-
пин-рилизинг гормона

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

1 383,3 431,9 462,1 489,4 показник затрат, тис. грн 431,90 462,09 489,35

показник продукту, кількість пацієнтів 13 13 13

показник ефективності, витрати на забезпечен-
ня одного пацієнта, тис. грн

33,22 35,55 37,64

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

100% 100% 100%

1.7. Мукополісахарідоз 223 027,5 69 628,0 74 502,0 78 897,6

1.7.1. Забезпечити лікарськими засобами 
дітей з мукополісахарідозом

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

223 027,5 69 628,0 74 502,0 78 897,6 показник затрат, тис. грн 69 628,00 74 501,96 78 897,58

показник продукту, кількість хворих 4 4 4

показник ефективності, вартість лікування 
одного хворого, тис. грн

17 407,00 18 625,49 19 724,39

показник якості, рівень забезпечення, пацієн-
тів, що потребують, ліками, %

100% 100% 100%

1.8. Тирозинемія 19 965,1 6 233,0 6 669,3 7 062,8

1.8.1. Забезпечити лікарськими засобами 
дітей з тирозинемією

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

19 965,1 6 233,0 6 669,3 7 062,8 показник затрат, тис. грн 6 233,00 6 669,31 7 062,80

показник продукту, кількість хворих дітей 1 1 1

показник ефективності, вартість лікування 
одного пацієнта, тис. грн

6 233,00 6 669,31 7 062,80

показник якості, рівень забезпечення ліками, % 100% 100% 100%

2. Рідкісні хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму 1 562 626,1 487 655,0 521 984,0 552 987,1

2.1. Коагулопатії 1 555 140,5 485 507,5 519 491,5 550 141,5

2.1.1. Забезпечення препаратами замісної 
терапії дітей, хворих на коагулопатії

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

192 187,5 60 000,0 64 199,9 67 987,7 показник затрат, тис. грн 60 000,00 64 199,87 67 987,66

показник продукту, кількість дітей 62 62 62

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

967,74 1 035,48 1 096,58

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

100% 100% 100%

2.1.2. Забезпечення препаратами замісної 
терапії дорослих, хворих на коагулопатії

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

1 362 953,0 425 507,5 455 291,6 482 153,8 показник затрат, тис. грн 425 507,50 455 291,63 482 153,84

показник продукту, кількість пацієнтів 246 246 246

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

1 729,70 1 850,78 1 959,97

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

100% 100% 100%

2.2. Вроджені імунодефіцити 4 976,6 1 364,2 1 654,3 1 958,0

2.2.1. Забезпечення лікарськими засобами 
хворих на  первинний імунодефіцит

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

4 976,6 1 364,2 1 654,3 1 958,0 показник затрат, тис. грн 1 364,20 1 654,32 1 958,03

показник продукту, кількість хворих 15 17 19

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

90,95 97,31 103,05

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

100% 100% 100%

2.3. Забезпечення лікування дітей, хворих на тяжку нейтропенію 2 509,0 783,3 838,1 887,6
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2.3.1. Закупівля гранулоцитарного колости-
мулюючого фактору (Г-КСФ)

2017 - 2019              Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

2 509,0 783,3 838,1 887,6 показник затрат, тис. грн 783,30 838,13 887,58

показник продукту, кількість пацієнтів з важ-
кою нейтропенією

2 2 2

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

391,65 419,07 443,79

показник якості, зменшення кількості рецеди-
вів та загострень захворювання, %

25% 50% 70%

3. Рідкісні хвороби нервової системи 1 150,8 356,5 384,6 409,7

3.1. Інші види генералізованої епілепсії та епілептичних синдромів 1 150,8 356,5 384,6 409,7

3.1.1. Забезпечення лікарськими засобами 
дітей, хворих на інші види генералізованої 
епілепсії та епілептичних синдромів

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

1 150,8 356,5 384,6 409,7 показник затрат, тис. грн 356,50 384,63 409,66

показник продукту, кількість пацієнтів 347 349 351

показник ефективності, витрати на одного 
хворого, тис. грн

1,03 1,10 1,17

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

35% 40% 55%

4. Рідкісні хвороби системи кровообігу 30 942,3 9 660,0 10 336,2 10 946,1

4.1. Легенева гіпертензія 30 942,3 9 660,0 10 336,2 10 946,1

4.1.1. Забезпечення лікарськими засобами 
хворих на легеневу гіпертензію

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

30 942,3 9 660,0 10 336,2 10 946,1 показник затрат, тис. грн 9 660,00 10 336,24 10 946,08

показник продукту, кількість хворих 13 13 13

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

743,08 795,10 842,01

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

100% 100% 100%

5.
 

Рідкісні природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії 10 382,1 2 968,3 3 600,7 3 813,1

5.1. Бульозний епідермоліз 10 382,1 2 968,3 3 600,7 3 813,1

5.1.1. Забезпечення лікарськими засобами та 
виробами медичного призначення хворих з 
бульозним епідермолізом

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

9 083,9 2 836,0 3 034,4 3 213,4 показник затрат, тис. грн 2 836,00 3 034,41 3 213,44

показник продукту, кількість пацієнтів 9 9 9

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

315,10 337,16 357,05

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

100% 100% 100%

5.1.2. Забезпечення лікувальним харчуваннм 
хворих з бульозним епідермолізом, що 
супроводжується білково-енергетичною 
недостатністю

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

1 298,2 132,3 566,2 599,7 показник затрат, тис. грн 132,30 566,24 599,65

показник продукту, кількість пацієнтів 6 6 6

показник ефективності, середньомісячні ви-
трати на одного пацієнта, тис. грн

7,35 7,86 8,33

показник якості, рівень зниження ускладнень 
захворювання,%

15% 25% 35%

6. Рідкісні хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини 47 210,7 14 408,1 15 928,8 16 873,8

6.1. Системний червоний вовчак 3 338,3 1 042,2 1 115,2 1 180,9

6.1.1. Забезпечення лікарськими засобами та 
виробами медичного призначення дорослих, 
хворих на системний червоний вовчак

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

3 050,0 952,2 1 018,9 1 079,0 показник затрат, тис. грн 952,20 1 018,85 1 078,97

показник продукту, кількість пацієнтів 15 15 15

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

63,48 67,92 71,93

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

100% 100% 100%

6.1.2. Забезпечення базисної терапії для дітей, 
хворих на системний червоний вовчак

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

288,3 90,0 96,3 102,0 показник затрат, тис. грн 90,00 96,30 101,98

показник продукту, кількість хворих дітей 12 12 12

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

7,50 8,03 8,50

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

100% 100% 100%

6.2. Ювенільний ревматоїдний артрит 43 540,1 13 267,1 14 702,8 15 570,3

6.2.1. Забезпечити закупівлю препаратів 
базисної  та імунної терапії  для хворих на 
ювенільний ревматоїдний артрит дітей та 
дорослих, що отримували лікування

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

43 540,1 13 267,1 14 702,8 15 570,3 показник затрат, тис. грн 13 267,10 14 702,79 15 570,25

показник продукту, кількість пацієнтів 56 58 58

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

236,91 253,50 268,45

показник якості, рівень забезпечення медични-
ми препаратами пацієнтів, %

100% 100% 100%

6.3. Дерматополіміозит 92,3 28,8 30,8 32,6

6.3.1. Забезпечення базисної терапії для дітей, 
хворих на дерматополіміозит

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

92,3 28,8 30,8 32,6 показник затрат, тис. грн 28,80 30,82 32,63

показник продукту, кількість пацієнтів 3 3 3

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

9,60 10,27 10,88

показник якості, рівень забезпечення медични-
ми препаратами пацієнтів, %

100% 100% 100%

6.4. Склеродермія 240,0 70,0 80,0 90,0

6.4.1. Забезпечення базисної терапії для дітей, 
хворих на склеродермію

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

224,0 70,0 74,8 79,2 показник затрат, тис. грн 70,00 74,79 79,21

показник продукту, кількість пацієнтів 3 3 3

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

23,30 24,93 26,40

показник якості, рівень забезпечення медични-
ми препаратами пацієнтів, %

100% 100% 100%

7. Рідкісні новоутворення 1 379 720,5 430 744,3 460 891,8 488 084,4

7. Забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих з 
онкогематологічною патологією

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

1 379 720,5 430 744,3 460 891,8 488 084,4 показник затрат, тис. грн 430 744,30 460 891,80 488 084,42

показник продукту, кількість пацієнтів 3 000 3 000 3 000

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

143,58 153,63 162,69

показник якості, рівень забезпечення медични-
ми препаратами пацієнтів, %

100% 100% 100%

8. Допомога ветеранам війни та учасникам антитерористичної операції 834,8 258,0 280,1 296,7

Забезпечити трикратне надання безкоштовних продовольчих наборів до 
Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (Дня Перемоги), Дня 
визволення України від фашистських загарбників та Дня визволення 
Києва інвалідам Великої Вітчизняної війни та учасникам антитерорис-
тичної операції, які перебувають на лікуванні у комунальних закладах 
охорони здоров’я міста Києва

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

834,8 258,0 280,1 296,7 показник затрат, тис. грн 258,00 280,13 296,65

показник продукту, кількість ветеранів, що по-
требують забезпечення продуктовими наборами 
в закладах охорони здоров’я

770 770 770

показник ефективності, вартість одного набору, тис. грн 0,34 0,36 0,39

показник якості, рівень забезпечення,  % 100% 100% 100%

V. Розвиток стоматологічної допомоги 32 859,7 4 618,0 15 742,6 12 499,2

1. Забезпечення зубним протезуванням пільгових верств населення, якщо 
розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну 
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який 
дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабіне-
том Міністрів України

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

26 876,3 2 750,0 13 743,8 10 382,5 показник затрат, тис. грн 2 750,00 13 743,82 10 382,49

показник продукту, кількість пільгової групи 
населення, що підлягає зубопротезуванню

8 000 5 000 4 000

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

0,34 0,36 0,39

показник якості, рівень забезпечення медични-
ми препаратами пацієнтів, %

8% 12% 15%

Продовження в наступному номері
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Çã³äíî ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ íà 01.11.2017 áîðã ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïî ì³ñòó ñêëàâ 
99,5 ìëí ãðí, ùî ìàéæå íà 2,5% àáî íà 2,5 ìëí ãðí ìåíøå ó ïîð³âíÿíí³ äî ïîïåðåäíüîãî ì³ñÿöÿ 
òà íà 30,0% àáî íà 23,0 ìëí ãðí á³ëüøå ó ïîð³âíÿíí³ äî ïî÷àòêó 2017 ðîêó.

²ç âêàçàíî¿ ñóìè áîðãó 71,4% àáî 71,1 ìëí ãðí ïðèïàäàëî íà åêîíîì³÷íî àêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà; 
ìàéæå 14,9% àáî 14,8 ìëí ãðí – íà ï³äïðèºìñòâà â³äíîñíî ÿêèõ ðåàë³çîâóþòüñÿ ïðîöåäóðè áàí-
êðóòñòâà, ðåøòà 13,7% (ìàéæå 13,6 ìëí ãðí) – íà åêîíîì³÷íî íåàêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà.

Íåçàäîâ³ëüíèé ñòàí ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà äåðæàâíèõ 
ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà, ÿê³ íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, 
íåãàòèâíî âïëèâàº íà çàãàëüíó ñèòóàö³þ ïî ñêîðî÷åííþ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Òàê, çà ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè íà 01.11.2017 çàáîðãîâàí³ñòü ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà 
ï³äïðèºìñòâàõ äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ñêëàëà ìàéæå 57,0 ìëí ãðí àáî 57,2% â³ä çàãàëüíî¿ 
ñóìè çàáîðãîâàíîñò³ ïî ì³ñòó.

Ñåðåä äåðæàâíèõ, íàéá³ëüøèìè áîðæíèêàìè çàëèøàþòüñÿ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³: âõîäÿòü äî 
ñêëàäó ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì» – 24,4 ìëí ãðí (ÄÏ ÍÄ² «Êâàíò» – 8,4 ìëí ãðí; ÄÏ ÊÍÄ² ã³äðîïðèëà-
ä³â – 7,8 ìëí ãðí; ÄÏÊÄÇ «Áóðåâ³ñíèê» – 3,5 ìëí ãðí; ÄÏ «ÍÄ² íàâ³ãàö³¿ ³ óïðàâë³ííÿ» – 2,0 ìëí ãðí; 
ÏÀÒ ÍÄ² åëåêòðîìåõàí³÷íèõ ïðèëàä³â – 1,1 ìëí ãðí; ÄÏ «Ðàä³îâèì³ðþâà÷» – 0,9 ìëí ãðí òîùî); 
çíàõîäÿòüñÿ ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ Ì³íðåã³îíó – 11,1 ìëí ãðí (ÄÏ «Êè¿âä³ïðîòðàíñ» – 5,6 ìëí ãðí; 
ÄÏ Ï² «Óêðìåòðîòóíåëüïðîåêò» – 4,6 ìëí ãðí; ÄÏ «ÄÍÄ² àâòîìàòèçîâàíèõ ñèñòåì â áóä³âíèöòâ³» – 
0,3 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè – 4,2 ìëí ãðí (ÄÏ 
ÓÄÀÏ «ÓêðÄÀÃÏ» – 2,1 ìëí ãðí; ÄÏ «Óêðà¿íñüêà äåðæàâíà áàçà àâ³àö³éíî¿ îõîðîíè ë³ñ³â» – ìàéæå 
1,0 ìëí ãðí; ÄÏ «Óêðà¿íñüêèé íàóêîâî-äîñë³äíèé òà ïðîåêòíèé ³íñòèòóò õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³» – 
0,7 ìëí ãðí; ÄÏ «Ãîëîâíèé íàóêîâî-äîñë³äíèé òà ïðîåêòíèé ³íñòèòóò çåìëåóñòðîþ» – 0,2 ìëí ãðí 
òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ Óêðà¿íè – 3,2 ìëí ãðí (Äåðæàâíèé íàóêîâî-
òåõí³÷íèé ³ ïðîåêòíèé ³íñòèòóò ïðîìèñëîâèõ òåõíîëîã³é» – 1,3 ìëí ãðí; Äåðæàâíà íàóêîâî-âèðîá-
íè÷à êîðïîðàö³ÿ «Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò àâòîìàòèêè» – 1,0 ìëí ãðí; ÄÏ «Îð³îí-Òåëåêîì» – 0,4 ìëí ãðí; 
ÄÏ «Åêî» – ìàéæå 0,3 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè – 2,9 ìëí ãðí (ÂÀÒ 
«Íàóêîâî-äîñë³äíå ìåäè÷íå îá’ºäíàííÿ «Ä³àë³ð» – 2,7 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà åêîëîã³¿ òà 
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè – 2,2 ìëí ãðí (ÄÏ «Äåðæåêî³íâåñò» – 2,2 ìëí ãðí); Äåðæàâíèé êîì³òåò 
òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ – 2,1 ìëí ãðí (Óêðà¿íñüêà ñòóä³ÿ òåëåâ³ç³éíèõ ô³ëüì³â «Óêðòåëå-
ô³ëüì» – 2,0 ìëí ãðí òîùî); Äåðæàâíå êîñì³÷íå àãåíñòâî – 1,4 ìëí ãðí (ÄÏ «Çàâîä «Àðñåíàë» – 
1,4 ìëí ãðí); Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè – 1,2 ìëí ãðí (ÄÀÊ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³-
îííèõ öåíòð³â» – 1,2 ìëí ãðí).

Îñíîâíà ïðè÷èíà íàÿâíîñò³ áîðãó íà äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà – öå áðàê îá³ãîâèõ êîøò³â 
÷åðåç â³äñóòí³ñòü äåðæàâíèõ çàìîâëåíü íà ¿õ ïðîäóêö³þ; íåñâîº÷àñí³ ðîçðàõóíêè çàìîâíèê³â çà 
âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè).

Ñåðåä ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè íåäåðæàâíîãî ñåêòîðó, íàéá³ëüøèé îáñÿã çà-
áîðãîâàíîñò³ ñêëàâñÿ íà: ÒÎÂ «ÃÐÓÏ ÄÔ ²íòåðíåøíë Þêðåéí» –9,4 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Êîìåðö³éíèé áàíê 
«Ñîþç» – 6,5 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Áàíê Ïåòðîêîììåðö-Óêðà¿íà» – 5,5 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Êðàïëèíêà» – 3,5 ìëí ãðí; 
ÒÎÂ Àâ³àêîìïàí³ÿ «Ìàðñ» – 3,4 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Áàíê íàö³îíàëüíî¿ ³íâåñòèö³¿» – 2,0 ìëí ãðí òîùî.

Îñíîâíà ïðè÷èíà áîðãó íà ï³äïðèºìñòâàõ-áîðæíèêàõ ïðèâàòíîãî ñåêòîðó– áðàê îá³ãîâèõ êîøò³â 

ó çâ’ÿçêó ç íåñâîº÷àñíèìè ðîçðàõóíêàìè çàìîâíèê³â çà âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè), ð³çêå 
çìåíøåííÿ îáñÿã³â çàìîâëåíü àáî âçàãàë³ ¿õ â³äñóòí³ñòü.

Ïî âñ³õ ï³äïðèºìñòâàõ-áîðæíèêàõ ïðîâîäèòüñÿ àíàë³ç ïðè÷èí âèíèêíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç 
çàðîá³òíî¿ ïëàòè, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî ³íôîðìàö³éí³ äîâ³äêè íàäñèëàþòüñÿ äî êîíòðîëþþ÷èõ 
òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, âëàñíèê³â ï³äïðèºìñòâ àáî óïîâíîâàæåíèì íèìè îðãàíàì äëÿ âæèòòÿ 
â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â ðåàãóâàííÿ òà ïðèòÿãíåííÿ êåð³âíèê³â äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çã³äíî ç âèìîãàìè 
÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ç êåð³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ïðîâîäèòüñÿ ðîáîòà ùîäî ñêîðî÷åííÿ íåïðîäóêòèâíèõ 
âèòðàò òà îïòèì³çàö³¿ ñòðóêòóðè ï³äïðèºìñòâ, àêòèâ³çàö³¿ çä³éñíåííÿ ïðåòåíç³éíî-ïîçîâíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿ ç³ ñòÿãíåííÿì äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ òà ñïðÿìóâàííÿ îòðèìàíèõ êîøò³â íà 
ïîãàøåííÿ áîðã³â ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ñêëàäàííÿ ãðàô³ê³â ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ 
ïëàòè â íàéêîðîòø³ òåðì³íè, ç óðàõóâàííÿì ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèõ ìîæëèâîñòåé ï³äïðèºìñòâ òà 
çàáåçïå÷åííÿ ¿õ âèêîíàííÿ.

Ïèòàííÿ ñòàíó ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè ùîì³ñÿ÷íî ðîçãëÿäàºòüñÿ íà çà-
ñ³äàííÿõ ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ òèì÷àñîâèõ êîì³ñ³é ç ïèòàíü ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ 
ïëàòè (ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ), ïåíñ³é, ñòèïåíä³é òà ³íøèõ ñîö³àëüíèõ âèïëàò.

Çà ðåçóëüòàòàìè çàñ³äàíü ïðèéìàþòüñÿ â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèçíà÷åííÿ 
øëÿõ³â, ìåõàí³çì³â ³ ñïîñîá³â âèð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü ïîãàøåííÿ íà ï³äïðèºìñòâàõ çàáîð-
ãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè â íàéêîðîòø³ òåðì³íè òà íåäîïóùåííÿ ¿õ âèíèêíåííÿ ó ïîäàëüøîìó.

Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ – ëèñòîïàäà 2017 ðîêó ïðîâåäåíî 119 çàñ³äàíü òàêèõ êîì³ñ³é, (ó ò. ÷. ó ëèñòîïà-
ä³ – 11 çàñ³äàíü), íà ÿêèõ çàñëóõàíî 511 êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â, âñ³õ ¿õ ïîïåðåäæåíî 
ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ òà îïëàòó ïðàö³.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæïðàö³ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ çà ñ³÷åíü – ëèñòîïàä 2017 
ðîêó ïðîâåäåíî 82 ïåðåâ³ðêè ï³äïðèºìñòâ áîðæíèê³â äîäåðæàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ òà 
çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ.

Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðîê âíåñåíî 65 ïðèïèñ³â, ñêëàäåíî 63 ïðîòîêîëè ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå 
ïðàâîïîðóøåííÿ çà ñòàòòåþ 41 ÊÓïÀÏ, ÿê³ íàïðàâëåíî äî ðàéîííèõ ñóä³â ì. Êèºâà. Ìàòåð³àëè 20 
ïåðåâ³ðîê íàïðàâëåíî äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â çà îçíàêàìè ñòàòò³ 175 Êðèì³íàëüíîãî Êîäåêñó 
Óêðà¿íè.

Âíåñåíî 46 ïðîïîçèö³é ïðî ïðèòÿãíåííÿ äî äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ âèííèõ ïîñàäîâèõ 
îñ³á.

Óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ òà â ëèñòîïàä³ âèíåñåíî 17 ïîñòàíîâ ïðî íàêëàäåííÿ 
ô³íàíñîâèõ ñàíêö³é â³äïîâ³äíî äî àáçàöó 3 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 265 ÊÇïÏÓ íà ñóìó 182 400 ãðèâåíü.

Çã³äíî îïåðàòèâíèõ äàíèõ ïðîòÿãîì ëèñòîïàäà 2017 ðîêó ï³äïðèºìñòâàìè ì³ñòà, ÿê³ çà äàíèìè 
îðãàí³â äåðæàâíî¿ ñòàòèñòèêè íà 01.11.2017 çíà÷èëèñü â ïåðåë³êó áîðæíèê³â, áóëî âèïëà÷åíî 
9,7 ìëí ãðí çàáîðãîâàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè (çà âåðåñåíü 2017 ðîêó òà ïîïåðåäí³ ïåð³îäè).

Âñüîãî æ, çàâäÿêè âæèòèì ñï³ëüíèì çàõîäàì, ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ – ëèñòîïàäà 2017 ðîêó ï³äïðè-
ºìñòâàìè-áîðæíèêàìè ì³ñòà áóëî âèïëà÷åíî ìàéæå 62,3 ìëí ãðí çàáîðãîâàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíî¿ âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà òà âèð³-
øåííÿ ïðîáëåìè çàáîðãîâàíîñò³ ç ¿¿ âèïëàòè çíàõîäÿòüñÿ íà ïîñò³éíîìó êîíòðîë³.

Інформація
щодо стану погашення заборгованості із заробітної плати

в м. Києві згідно статистичних даних станом на 1 листопада 2017 року

ПЕРЕЛІК

10 найбільших підприємств-боржників із виплати заробітної в місті Києві на 01.11.2017

№ 
п/п

Найменування підприємства, 
установи, організації 
та підпорядкування

Сума заборгованості із заробітної плати (млн грн) станом на:

01.01.2017 01.02.2017 01.03.2017 01.04.2017 01.05.2017 01.06.2017 01.07.2017 01.08.2017 01.09.2017 01.10.2017 01.11.2017

1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ГРУП ДФ ІНТЕРНЕШНЛ 
ЮКРЕЙН»

3,9 4,0 8,8 8,8 8,9 9,0 13,5 13,5 13,4 17,8 9,4

2 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО «НАУКОВО-ДОСЛІД-
НИЙ ІНСТИТУТ «КВАНТ» 
ДК»Укроборонпром»

7,8 7,2 8,9 4,9 7,0 7,2 9,9 9,6 9,1 7,1 8,4

3 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО «КИЇВСЬКИЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІН-
СТИТУТ ГІДРОПРИЛАДІВ» 
ДК»Укроборонпром»

5,6 6,1 6,5 6,8 7,2 7,6 8,1 7,5 7,6 7,7 7,8

4 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙ-
НИЙ БАНК «СОЮЗ»

2,3 2,7 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,7 6,1 6,5

5 ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕК-
ТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТНО-
ГО БУДІВНИЦТВА «КИЇВДІ-
ПОТРАНС» Мінрегіон

3,3 4,0 4,1 4,1 4,3 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,6

6 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БАНК ПЕ-
ТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»

4,4 4,5 4,8 4,3 4,6 4,5 4,9 5,2 4,9 5,2 5,5

7 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО «ПРОЕКТНИЙ 
ІНСТИТУТ УКРМЕТРОТУ-
НЕЛЬПРОЕКТ» Мінрегіон

4,7 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,6 4,6 4,6

8 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КРАПЛИН-
КА»

3,2 3,7 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

9 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО «КИЇВСЬКИЙ ДЕР-
ЖАВНИЙ ЗАВОД «БУРЕВІС-
НИК» ДК»Укроборонпром»

2,5 2,5 2,7 2,9 2,9 3,1 3,2 3,3 3,5 3,5 3,5

10 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
АВІАКОМПАНІЯ «МАРС 
РК»

3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Посвідчення ліквідатора на ЧАЕС категорія 2, серія А, № 228374 на ім’я 
Юрчука Юрія Андрійовича вважати недійсним.

Шановні жителі нашого міста в Голосіївському районі! 
Представництво Товариство «Місіонерки Божественної Любові» в Україні повідомляє 

про наміри отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Предметом діяльності нашого підприємств є надання допомоги та притулку грома-

дянам, які цього потребують.
З метою отримання Дозволу нами була проведена Інвентаризація викидів забруд-

нюючих речовин та розроблені Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для нашого 
підприємства.

У результаті проведення вищевказаних робіт встановлено: 
1. Джерелами утворення та викидів забруднюючих речовин є:
– 2 (дві) котельні установки Viessmann Vitodens 200-W, які призначені для обігріву 

приміщень та розташовані на території підприємства; місця прання одягу та білизни; 
кухонне обладнання для приготування їжі.

2. У процесі діяльності нашого підприємства до атмосферного повітря, від пром-
майданчика, який розташовано за адресою: 03118, м. Київ, вул. Гвардійська, буд. 2-а, 
будуть потрапляти такі забруднюючі речовини:

Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) – 0,00000013 т/рік; Оксиди азоту (оксид 
та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,022 т/рік; Оксид вуглецю – 
0,005 т/рік; Метан – 0,001353 т/рік; Вуглецю діоксид – 74,944 т/рік; Азоту(І) оксид (N

2
0) – 

0,000135 т/рік; Акролеїн – 0,00003 т/рік; (Луги їдкі ) – Натрію гідроокис (натр їдкий, 
сода каустична) – 0,00005 8т/рік.

• згідно проведеного розрахунку розсіювання за програмою ЕОЛ, яка затверджена 
у Міністерстві екології та природних ресурсів України, максимальні концентрації за-
бруднюючих речовин не перевищують гранично-допустимих концентрацій у приземному 
шарі на межі санітарно-захисної зони;

• найближчі до зони впливу забруднюючих речовин, житлові забудови знаходяться 
за межами мінімально прийнятої санітарно-захисної зони відповідно до вимог Держ-
продспоживслужби м. Києва.

З вищевикладеного слідує, що на життєдіяльність та здоров'я мешканців, які про-
живають у безпосередній близькості до джерел викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря, ніяких негативних впливів не очікується.

Шановні мешканці, просимо відгукнутись на наше повідомлення і висловити свої 
думки з цього приводу.

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після пу-
блікації до Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: 
03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 42 або у відділ контролю за благоустроєм по 
вул. Васильківська, 53, корп. 1, за телефонами: (044)259-85-97, (044) 259-90-55 за 
факсом (044) 259-90-55; електронною поштою: mailto:vkb_grda@ukr.net

Після висловлення та побажань Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів 
для отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, будуть 
надані для затвердження у відповідних державних органах.

ЗАЯВА
про екологічні наслідки діяльності

Проект «Реконструкція гуртожитку під житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського 
призначення по пров. Коломийському, 6, у Голосіївському районі м. Києва». 

В-розроблений «Буд-Проект Груп» у 2017 році на замовлення

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренду об'єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, які 

передані до сфери управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 
оголошує про намір передати майно в оренду

Характеристика об'єкта оренди: нежитлові приміщення першо-
го поверху  загальною площею 165,2 кв. м розташовані в будинку 
№ 3 на вул.  Катерини Білокур (в приміщенні спеціалізованої школи 
№ 88 Печерського району м. Києва).

Вартість об'єкта оренди станом на 31.08.2017 – 3 428 200,0 
грн без ПДВ.

Балансоутримувач: Управління освіти та інноваційного роз-
витку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 
(вул. Інститутська, 24/7, тел. 253-00-86).

За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: 
розміщення фізкультурно-спортивного закладу, діяльність якого 

спрямована на оріанізацію та проведення занять різними видами 
спорту (проведення занять з спортивної гімнастики); 2 роки 364 дні.

За заявою ініціатора графік використання приміщень (розклад 
занять погоджений з керівником ЗНЗ); вівторок, четвер з 18.00 до 
19.00, субота з 11.00 до 12.00.

Орендна ставка – 3 %, розмір стартової орендної плати за 
1 годину без ПДВ – 17,85 грн без ПДВ. Розмір стартової орендної 
плати за місяць – 235,62 грн без ПДВ за перший місяць оренди 
(коригується на індекс інфляції).

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих 
днів з дня, наступного після розміщення оголошення, за адресою: 
м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, каб, 210. Довідка за 
телефоном 280-15-39.

Втрачено оригінальний примірник нотаріально посвідченого договору 
купівлі-продажу квартири від 15 лютого 2008 року за реєстровим номером 
№482, що укладений між Вербицьким Денисом Анатолійовичем та Приходько 
Ігорем Олексійовичем вважати недійсним.

Об'єкти нерухомості, що перебувають на балансі Управління освіти 
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (м, Київ, вул. 
Йорданська, 11-а, 418-60-41):

– нежитлове приміщення 1 поверху в нежитловій окремо стоячій 
будівлі ЗНЗ № 194 за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра,10-б площею 
198,00 кв.м, вартістю 4115 800,0 грн (без ПДВ), під розміщення фізкуль-
турно-спортивного закладу, діяльність якого спрямована на організацію 
та проведення занять різними видами спорту (погодинно), орендна 
ставка — 3%, розмір орендної плати за одну годину без ПДВ станом на 
30.09.2017 – 21,44 грн, розмір місячної орендної плати згідно з запро-
понованим графіком оренди 4137,29 грн, запропонований заявником 
строк оренди – 2 роки 364 дні;

– нежитлове приміщення 1 поверху в нежитловій окремо стоячій 
будівлі ЗНЗ № 252 за адресою: м. Київ, вул. Зої Гайдай, 10-в, площею 
198,00 кв.м, вартістю 4 115 800,0 грн. (без ПДВ), під розміщення 
фізкультурно-спортивного закладу, діяльність якого спрямована на 
організацію та проведення занять різними видами спорту (погодинно), 
орендна ставка – 3%, розмір орендної плати за одну годину без ПДВ 
станом на 30.09.2017 – 21,44 грн, розмір місячної орендної плати згідно 
з запропонованим графіком оренди 4287,37 грн, запропонований за-
явником строк оренди – 2роки 364 дні;.

– нежитлове приміщення 2 поверху в нежитловій окремо стоячій 
будівлі ЗНЗ № 240 за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграда,39-г, 
площею 145,3 кв.м, вартістю 2 726 000,0 грн (без ПДВ), під розміщення 
фізкультурно-спортивного закладу, діяльність якого спрямована на 
організацію та проведення занять різними видами спорту (погодинно), 
орендна ставка – 3%, розмір орендної плати за одну годину без ПДВ 
станом на 31.10.2017 – 14,20 грн, розмір місячної орендної плати згідно з 

запропонованим графіком оренди 1788,82 грн, запропонований заявником 
строк оренди – 2 роки 364 дні;

– нежитлове приміщення 2 поверху в нежитловій окремо стоячій 
будівлі ДНЗ № 613 за адресою: м. Київ, вул. Озерна, 8-а, площею 
192,0 кв.м, залишковою балансовою вартістю 8228,46 грн (без ПДВ), під 
розміщення приватного навчального закладу, що надає освітні послуги у 
сфері загальної середньої, дошкільної освітньої діяльності згідно з ліцензі-
ями у сфері дошкільної та загальної середньої освіти, орендна ставка — 1 
грн на рік, розмір місячної орендної плати — 0,08 грн без ПДВ станом на 
31.10.2017, запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні.

Об'єкти нерухомості, що перебувають на балансі комунального 
підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Оболонського району м. Києва» (м. Київ, вул. Північна, 22; 332-35-56):

– нежитлові приміщення в нежитловій окремо стоячій споруді за 
адресою; м. Київ, вул. Зої Гайдай, 9-б, площею 25,0 кв.м, вартістю 
527 500,0 грн (без ПДВ), під розміщення торговельного об 'єкта з продажу 
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, орендна ставка — 
8%, розмір місячної орендної плати — 3516,67 грн без ПДВ станом на 
31.07.2017, запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні.

Термін прийняття заяв про оренду — протягом 10 робочих днів з дня, 
наступного після розміщення оголошення.

Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, вул. Маршала 
Тимошенка,16, Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація. 
Отримати довідкову інформацію можна за адресою: 04205, м. Київ, вул. 
Маршала Тимошенка, 16, Оболонська районна в місті Києві державна 
адміністрація, відділ з питань майна комунальної власності, кімн. 102, 
104, телефон для довідок 418-41-98.

Ділянка розташована Ділянка по 
пров. Коломийському площею 0,324349 
га, на якій передбачається реконструк-
ція житлового будинку з вбудованими 
приміщеннями, розташована в пів-
денній планувальній зоні міста Києва, 
у Голосіївському адміністративному 
районі. Ділянка проектування (када-
стровий номер 79:383:0013) обмежена 
з заходу пров. Коломийським, зі сходу 
територія комунального підприєм-
ства житлового господарства, з півдня 
дворовий проїзд, з півночі територія, 
на який розміщені гаражі та льохи. 
Проектом передбачена комплексна 
реконструкція споруди. Влаштовуються 
тротуари, майданчики для відпочинку, 
занять спортом, господарські та дитячі. 
На вільній від забудови, проїзду та 
майданчиків території висаджуються 
дерева та кущі, влаштовуються газони 
та квітники.

Суттєві фактори впливу на стан НПС
– викиди азоту діоксиду, вуглецю 

оксиду, вуглеводнів від гостьових 
автостоянок;

-утворення твердих побутових від-
ходів;

-утворення господарсько-побу-
тових стоків;

-стоки в дощову каналізацію;
-знесення зелених насаджень;
-озеленення та благоустрій те-

риторії.
Суттєві фактори, що впливають 

чи можуть впливати на стан навко-
лишнього природнього середо-

вища, з урахуванням можливості 
виникнення надзвичайних еколо-
гічних ситуацій:

Атмосферне повітря: буде від-
буватись незначне забруднення ат-
мосферного повітря відпрацьованими 
газами автомобілів, які рухаються 
територією та гостьових автостоянок.

Підземні та поверхневі води: 
не можливе забруднення ґрунту та 
підземних вод нафтопродуктами, у 
зв'язку з улаштуванням водонепро-
никного асфальто-бетонного покриття 
території та організації облаштова-
них місць тимчасового зберігання 
ТПВ та ін.

Геологічне середовище: проек-
том передбачено інженерний захист 
території – відведення поверхневих 
вод з території, влаштування твердого 
покриття та озеленення території.

Відходи: утворені відходи будуть 
вивозитися згідно із укладеними до-
говорами з спеціалізованими підпри-
ємствами.

Будівництво передбачено викону-
вати в 1 чергу. На перших поверхах 
багатоповерхових житлових будинків 
комплексу, що проектується, розта-
шовуватимуться офісні приміщення.

Реконструкцію передбачено викону-
вати із застосуванням баштового кра-
ну типу Liebherr 112 ЕС-Н з довжиною 
стріли 40 м та автомобільного   крану 
КС-3575. Будівельні роботи перед-
бачено виконувати з використанням 
сертифікованих засобів будівництва 

(крани, насоси, автосамоскиди) та 
землерийної техніки (екскаватори, 
бульдозери).

Оцінки рівнів екологічного ризи-
ку: Проектований об’єкт не є екологічо 
небезпечним. За титульною назвою 
обє'кт не входить у «Перелік видів 
діяльності та об'єктів, що станов-
лять підвищену екологічну небез-
пеку», затвердженого постановою 
КМУ від 28.08.13 №808. Згідно ДБН 
А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної 
документації, об'єкт реконструкції 
відноситься до V категорії складності. 
Клас наслідків ( відповідальності) – 
ССЗ. Проектований об'єкт не під-
падає під санітарну класифікацію 
дод.4 ДСП-176-96 і нормативної ССЗ 
не потребує.

Розрахунки розсіювання забрудню-
ючих речовин в атмосферному повітрі 
не проводилися, оскільки забруднення 
атмосферного повітря шкідливими 
речовинами є вкрай малим, що не 
порушуватиме вимог «Санитарных 
правил по охране атмосферно-
го воздуха населенных мест» (СН 
№ 4946-89). № №Представлені довід-
ки ЦГЛ ДСНС України від 25.07.2017 р. 
№ 17-14.1/1475/06-323), згідно яких 
рівні концентрацій діоксиду азоту та 
оксиду вуглецю не перевищують ГДК.

Відгуки та побажання надсилати 
в місячний термін з дня виходу 
публікації за адресою: 01010, 
м. Київ, вул. М. Омеляновича-
Павленка, 4/6, тел. 280-91-38.



РЕКЛАМАХрещатик
19 грудня 2017 р.
№133 (5046)

16

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ 
äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà «Õðåùàòèê» îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. 
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì       òà ï³ä ðóáðèêîþ «Êîíôë³êò» äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè «Õðåùàòèê». 
Â³ääðóêîâàíî: «ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12/14.
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