
УЧАСТЬ в урочистому відкритті фестива-
лю взяли директор Департаменту місько-
го благоустрою та збереження природно-
го середовища Андрій Фіщук, начальник 
Управління екології та природних ресурсів 
Андрій Мальований, генеральний директор 

КО «Київзеленбуд» Михайло Наконечний, 
співорганізатор фестивалю, керівник «Гранд 
Евент» Денис Погорєлко. 

«На території Співочого поля щорічно від-
бувається чотири квіткових виставки. Тепер 
хочемо порадувати усіх свіжими квітами 
посеред зими. Запрошуємо всіх киян і гостей 
міста на Співоче поле, щоб у них був справді 
святковий настрій. Сподіваємося, що такий 
зимовий фестиваль стане традиційним і 
щороку збиратиме все більше відвідувачів», 
– сказав генеральний директор КО «Київзе-
ленбуд» Михайло Наконечний. 

Родзинкою «Льодовикового періоду» стала 
виставка «Квіти у кризі», де представлено 20 
унікальних експонатів – квіткових композицій 
в глибах льоду. Вони складаються не лише з 
квітів, а й з фруктів. Рослини підбирали яскра-
вих кольорів, здебільшого використовували 
такі, що мають щільну текстуру пелюстків. 

Для створення виставки застосували спеці-
альну технологію. Квіткові композиції заморо-
зили в очищеній воді у спеціальних камерах, 

щоб рослини залишились неушкодженими та 
виглядали, як живі. Заморожування тривало 
3-4 дні за температури -18°C. Усі експонати 
після такої процедури зберігають свій колір. 
При температурі 0°C лід почне танути. 

Крім виставки квітів, на святковому фести-
валі на киян та гостей міста чекають снігові 
гірки, катання на собачих упряжках, кон-
тактний зоопарк із цуценятами, виставка 
снігових фігур улюблених героїв мультфільму 
«Льодовиковий період». А також для всіх охочих 
відкрито будинок Санта Клауса, зону дитячих 
атракціонів, фудкорти, 5 теплих майданчиків, 
зимові ярмарки та багато інших розваг. 

Новорічний настрій та святкову атмосферу 
створюють живописні схили парку, при-
крашені яскравими гірляндами, музичний 
супровід та безліч розважальних локацій для 
дорослих та дітей. 

Нагадуємо, що фестиваль «Льодовиковий 
період» на Співочому полі триватиме до 30 
січня з 9.00 до 21.00. Для дітей і пенсіонерів 
вхід безкоштовний �

Родзинкою «Льодовикового 
періоду» стала виставка «Квіти у 
кризі», на якій представлено 20 
унікальних експонатів – рослинні 
композицій в глибах льоду. До речі, 
вони складаються не лише з квітів, 
а й з фруктів. Експонати підбирали 
яскравих кольорів, здебільшого 
використовували ті з них, що мають 
щільну текстуру пелюстків. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  | «Хрещатик»

У столиці стартував 
прийом заявок 
для участі в конкурсі 
проектів громадських 
організацій 

У Києві стартував прийом заявок на 
участь у конкурсі програм (проектів, 
заходів), розроблених інститутами 
громадянського суспільства, для 
виконання яких надаватиметься 
фінансова підтримка з міського бю-
джету. Про це повідомив організатор 
конкурсу – Департамент суспільних 
комунікацій КМДА. 

Головна мета конкурсу – під-
тримати ініціативи, спрямовані на 
створення сприятливих умов для 
розвитку столиці. 

«У 2017 році у Києві зареєстро-
вано 10812 громадських організацій 
і 4024 благодійні організації. Тобто 
фактично – близько 15 тисяч зареє-
строваних громадських об’єднань, які 
працюють у столиці. Ми сподіваємося, 
що в місті достатньо активних органі-
зацій, які мають бажання та певні зна-
ння у реалізації бюджетних проектів, 
направлених на вирішення питань 
його життєдіяльності. Цей знач ний 
крок до підтримки громадських 
ініціатив і проектів, спрямованих 
на вирішення актуальних питань 
місцевого значення, має сформувати 
сприятливе середовище для нала-
годження ефективного механізму 
взаємодії інститутів громадянського 
суспільства з органами місцевої 
влади на засадах партнерства і 
взаємної відповідальності. Ми по-
винні розуміти, що «громадський» 
і «владний» сектори не протистоять 
один одному, а взаємно один одного 
доповнюють», – розповіла директор 
Департаменту суспільних комуніка-
цій КМДА Марина Хонда. 

Вона зауважила, що конкурс є 
одним із важливих інструментів 
встановлення довірчих відносин 
між органами влади та інститутами 
громадянського суспільства. Також 
директор Департаменту запросила 
всіх зацікавлених представників 
громадських об’єднань подавати 
заявки на участь у конкурсі, щоб 
разом зробити місто кращим. 

Конкурсні пропозиції при-
ймаються до 9 лютого 2018 року 
включно, з 10.00 до 17.00, окрім 
п’ятниці, вихідних і святкових днів 
за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 
50-б, каб. 206, Департамент суспіль-
них комунікацій КМДА (телефон 
для довідок (044) 235-01-75) та в 
електронному вигляді у форматі PDF 
із поміткою «На конкурс проектів»: 
guvp_kmda@ukr.net. 

Детальну інформацію про вимоги 
до подання пропозицій для участі в 
конкурсі, зразки документів, терміни 
проведення та іншу актуальну інфор-
мацію можна знайти за посиланням: 

http://dsk.kievcity.gov.ua/content/
konkurs-proektiv-dlya-instytutiv-
gromadyanskogo-suspilstva.html.
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На Печерську презентували 
«Квіти у кризі» 

 �  На Співочому полі відкрили святковий новорічний фестиваль 
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Для створення унікальної виставки на Співочому полі застосували спеціальну технологію: квіткові композиції заморозили в очищеній воді у спеціальних 
камерах, щоб рослини залишились неушкодженими та виглядали, як живі
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 131 (1810), середа, 27 грудня 2017 р.

Íåâ³ä’ºìíèì êîìïîíåíòîì âò³ëåííÿ ãëîáàëüíî¿ ³í³ö³àòèâè Ñòðàòåã³ÿ Ôàñò Òðåê ó âåëèêèõ ì³ñòàõ 
º çîñåðåäæåííÿ çóñèëü íà ïîäîëàíí³ äèñêðèì³íàö³¿ òà ñòèãìè íà óñ³õ ð³âíÿõ íàäàííÿ äîïîìîãè 
ëþäÿì, ÿê³ æèâóòü ç Â²Ë/ÑÍ²Ä. 

Çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàçíà÷åíîþ Ïðîãðàìîþ, ïîòðåáóâàòèìå âè-
ä³ëåííÿ êîøò³â ç áþäæåòó ì. Êèºâà â îáñÿç³ 238 734,75 òèñ. ãðí.

Îáñÿã ô³íàíñóâàííÿ óòî÷íþºòüñÿ ùîðîêó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ ñêëàäàííÿ ïðîåêòó 
áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà â³äïîâ³äíèé ð³ê ó ìåæàõ âèäàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ãîëîâíîìó ðîçïîðÿäíèêó 
êîøò³â.

Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ Ïðîãðàìè äîäàºòüñÿ (äîäàòîê 1).
Ñòðîêè âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè – 2017-2021 ðîêè.
Êð³ì òîãî, ðåàë³çàö³ÿ çàõîä³â â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ Ôàñò Òðåê ó ì. Êèºâ³ ïåðåäáà÷àº 

ô³íàíñóâàííÿ ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè òà ³íøèõ äæåðåë (êîøòè ³íøèõ ì³æíàðîäíèõ äîíîð³â, 
ì³æíàðîäíèõ ô³íàíñîâèõ îðãàí³çàö³é òîùî)».

3. Ðîçä³ë 5 «ÍÀÏÐßÌÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ², ÏÅÐÅË²Ê ÇÀÂÄÀÍÜ ² ÇÀÕÎÄ²Â ÏÐÎÃÐÀÌÈ ÒÀ ÐÅÇÓËÜÒÀ-
ÒÈÂÍ² ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ» âèêëþ÷èòè.

4. Äîïîâíèòè Ïðîãðàìó ðîçä³ëîì 6 «²ÍÄÈÊÀÒÎÐÈ, ÙÎ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀÞÒÜ ÑÒÐÀÒÅÃ²¯ ÐÎÇÂÈÒÊÓ 
Ì²ÑÒÀ ÊÈªÂÀ ÄÎ 2025 ÐÎÊÓ» òàêîãî çì³ñòó:

«6. ²ÍÄÈÊÀÒÎÐÈ, ÙÎ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀÞÒÜ ÑÒÐÀÒÅÃ²¯ ÐÎÇÂÈÒÊÓ Ì²ÑÒÀ ÊÈªÂÀ ÄÎ 2025 ÐÎÊÓ

Показник Од. виміру 2017 2018 2019 2020 2021

Частка людей, які живуть з ВІЛ (від оціночної чисельності), які знають свій 
ВІЛ-статус % 63,3 73,7 81,2 86,5 90,3

Частка людей, які знають свій позитивний ВІЛ-статус, отримують лікування % 84 88 90 90 90

Частка людей, які живуть з ВІЛ і отримують лікування, мають пригнічене 
вірусне навантаження % 90 90 90 90 90

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ðîçä³ë 6 ââàæàòè ðîçä³ëîì 7.
5. Äîäàòêè 1, 2 äî Ïðîãðàìè âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.
6. Äîäàòîê 3 äî Ïðîãðàìè âèêëþ÷èòè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 1
до Міської цільової програми
протидії епідемії ВІЛ-інфекції

на 2017-2021 роки

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

òèñ. ãðí

Обсяг коштів, 
які пропону-

ється залучити 
на виконання 

Програми

Роки
Усього витрат 
на виконання 

Програми2017 2018 2019 2020 2021

Обсяг ресурсів, 
усього, у тому 
числі:

248 417, 03 322 336, 50 248 638, 12 263 310, 53 274 053, 20 1 356 755, 38   

Державний 
бюджет 73 091, 67 102 576, 71 0,00 0,00 0,00 175 668, 38   

Бюджет м. Києва 41 753, 66 48 373, 21 46 665, 72 48 703, 36 53 238, 80 238 734, 75   

Кошти інших 
джерел 133 571, 70 171 386, 58 201 972, 40 214 607, 17 220 814, 40 942 352, 25   

Додаток до рішення 
Київської міської ради 

від 28.11.2017 № 553/3560

Зміни до Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 
2017 – 2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради 08 

грудня 2016 року № 538/1542

1. Âíåñòè çì³íè äî ðîçä³ëó 1 «Ïàñïîðò ïðîãðàìè»:

1.1. Ãðàôó 3 ïîçèö³¿ 2 äîïîâíèòè ñëîâàìè: «äîðó÷åííÿ çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 02 æîâòíÿ 2017 ðîêó ¹ 34712».

1.2. Ïîçèö³þ 9  âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

9.

Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалі-
зації Програми, тис. 

грн, у тому числі:

Всього, тис. грн у тому числі за роками, тис. грн

1 356 755, 38
2017 2018 2019 2020 2021

248 417, 03 322 336, 50 248 638, 12 263 310, 53 274 053, 20

9.1 коштів державного 
бюджету 175 668, 38   73 091, 67 102 576, 71 0,00 0,00 0,00

9.2 коштів бюджету 
м. Києва 238 734, 75   41 753, 66 48 373, 21 46 665, 72 48 703, 36 53 238, 80

9.3. коштів інших джерел 942 352, 25   133 571, 70 171 386, 58 201 972, 40 214 607, 17 220 814.40

2. Ðîçä³ë 4 «ÎÁ¥ÐÓÍÒÓÂÀÍÍß ØËßÕ²Â ² ÇÀÑÎÁ²Â ÐÎÇÂ’ßÇÀÍÍß ÏÐÎÁËÅÌÈ, ÎÁÑßÃ²Â ÒÀ 
ÄÆÅÐÅË Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß, ÑÒÐÎÊ²Â ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÏÐÎÃÐÀÌÈ» âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«4. ÎÁ¥ÐÓÍÒÓÂÀÍÍß ØËßÕ²Â ² ÇÀÑÎÁ²Â ÐÎÇÂ’ßÇÀÍÍß ÏÐÎÁËÅÌÈ, ÎÁÑßÃ²Â ÒÀ ÄÆÅÐÅË 
Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß, ÑÒÐÎÊ²Â ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÏÐÎÃÐÀÌÈ

Çàõîäè çà Ñòðàòåã³ºþ Ôàñò Òðåê ó âåëèêèõ ì³ñòàõ ñïðÿìîâàí³ íà ïîë³ïøåííÿ ñèñòåìè îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ ì³ñòà øëÿõîì ðîçâèòêó êàäðîâèõ ðåñóðñ³â, ñòâîðåííÿ îïòèìàëüíî¿ áþäæåòíî¿ ìîäåë³ 
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåðâíîãî íàäàííÿ ïîñëóã ó ñôåð³ Â²Ë/ÑÍ²Äó, ïëàíóâàííÿ ïîñëóã òà îïòè-
ì³çàö³¿ ¿õ íàäàííÿ øëÿõîì äåöåíòðàë³çàö³¿ òà âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³é, çàáåçïå÷åííÿ ìîí³òîðèíãó 
âèêîíàííÿ çàõîä³â òà êîíòðîëþ ÿêîñò³ ïîñëóã.

Про внесення змін до Міської цільової програми протидії 
епідемії ВІЛ-інфекції на 2017 – 2021 роки

Рішення Київської міської ради № 553/3560 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 роз-
роблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві», рішення Київської міської ради від 15 
грудня 2011 року № 824/7060 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âíåñòè çì³íè äî Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè 
ïðîòèä³¿ åï³äåì³¿  Â²Ë-³íôåêö³¿ íà 2017 – 2021 
ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 08 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 538/1542, çã³äíî 
ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

№ 
з/п

Наймену-
вання

Перелік за-
ходів

Строк ви-
конання 

Виконавці Джерела фінансу-
вання

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн) Очікуваний результат

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

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

Всього:  1 356 755,38    248 417,03    322 336,50    248 638,12    263 310,53    274 053,20   
Бюджет міста Києва  238 734,75    41 753,66    48 373,21    46 665,72    48 703,36    53 238,80   

Державний бюджет  175 668,38    73 091,67    102 576,71   0,00 0,00 0,00
інші кошти  942 352,25    133 571,70    171 386,58    201 972,40    214 607,17    220 814,40   

1. Запобігання поширенню  ВІЛ серед ключових груп на-
селення

Всього:  191 240,82    33 565,66    36 348,00    36 080,53    40 108,05    45 138,58   
Бюджет міста Києва  17 424,07    2 680,85    3 467,48    3 466,58    3 758,58    4 050,58   

Державний бюджет  12 201,80    6 915,06    5 286,74   0,00 0,00 0,00
інші кошти  161 614,95    23 969,75    27 593,78    32 613,95    36 349,47    41 088,00   

1.1. Забезпечити групи підвищеного ризику щодо інфі-
кування ВІЛ (далі – ГПР) комплексним пакетом послуг з 
метою запобігання новим випадкам інфікування,  у т.ч. за 
стратегією «зменшення шкоди», зокрема:

інші кошти  126 525,63    20 823,47    23 007,98    25 217,34    27 502,06    29 974,78   Показник затрат, тис. грн 11170,18 12076,45 13082,84 14089,32 15095,59

1.1.1. людей, які вживають 
ін’єкційні наркотики 
(далі – ЛВІН)

2017-2021 Неурядові 
організації 
(за згодою) 
(далі – НУО) 

інші кошти  65 514,38    11 170,18    12 076,45    13 082,84    14 089,32    15 095,59   Показник продукту: кількість 
ЛВІН, які отримали послуги з 
профілактики ВІЛ

22000 24000 26000 28000 30000

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

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

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

64 69 75 81 87

1.1.2. чоловіків, які мають 
сексуальні стосунки із чоло-
віками (далі – ЧСЧ)

2017-2021 НУО інші кошти  37 037,81    5 909,49    6 662,29    7 339,81    8 092,61    9 033,61   Показник затрат, тис. грн 5909,49 6662,29 7339,81 8092,61 9033,61
Показник продукту: кількість 
ЧСЧ, які отримали послуги з про-
філактики ВІЛ

15700 17700 19500 21500 24000

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

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

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

47 53 59 65 72

Додаток 2
до Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки

Напрями діяльності, завдання, заходи та результативні показники Міської цільової програми
подолання епідемії ВІЛ-інфекції на 2017 – 2021 роки
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1.1.3. робітників комерційно-
го сексу (далі – РКС)

2017-2021 НУО інші кошти  23 973,44    3 743,80    4 269,24    4 794,69    5 320,13    5 845,58   Показник затрат, тис. грн 3743,796 4269,241 4794,686 5320,131 5845,576

Показник продукту: кількість 
РКС, які отримали послуги з про-
філактики ВІЛ

5700 6500 7300 8100 8900

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

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

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

54 62 70 77 85

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

2017-2021 НУО інші кошти  2 420,00    620,00    550,00    550,00    350,00    350,00   Показник затрат: тис. грн 620,00 550,00 550,00 350,00 350,00

Показник якості: відсоток 
охоплення ГПР інформаційними 
матеріалами з питань запобіган-
ня інфікуванню ВІЛ (%)

60 50 50 30 30

1.3. Реалізація нової моделі 
профілактичної роботи з 
метою виходу на важкодос-
тупні ГПР щодо інфікування 
ВІЛ

2017-2020 НУО не потребує фінан-
сування

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

4 4 4 2 2

Показник якості: збільшення 
частки осіб з числа ГПР, які 
охоплені профілактичними по-
слугами з питань ВІЛ,  (%)

55 61 67 73 80

1.4. Забезпечити функ-
ціонування мобільних 
амбулаторій для посилення 
ефективності профілак-
тичної роботи громадських 
організацій

2017-2021 НУО інші кошти  8 270,00    1 150,00    1 150,00    1 860,00    1 860,00    2 250,00   Показник затрат, тис. грн 1150,00 1150,00 1860,00 1860,00 2250,00

Показник продукту: забезпечен-
ня функціонування мобільних 
амбулаторій, автомобіль

3 3 4 4 5

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

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

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

40 45 50 55 60

1.5. Здійснити пілотування 
(2017 р.) та впровадження 
(2018-2021 рр.) преконтак-
тної профілактики (РгЕР) 
антиретровірусними пре-
паратами серед ЧСЧ

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністра-
ції) (далі – 
Департамент 
охорони 
здоров’я), 
НУО

інші кошти  19 588,32    80,28    1 950,80    3 901,61    5 852,41    7 803,22   Показник затрат, тис. грн 80,28 1950,8 3901,61 5852,41 7803,22

Показник продукту: кількість 
ЧСЧ, які отримали преконтактну 
профілактику  

100 2430 4860 7290 9720

Показник ефективності: витрати 
на проведення 1 курсу прекон-
тактної профілактики, тис. грн

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

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

0,3 7,3 14,6 21,9 29,2

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

2017-2021 НУО інші кошти  3 175,00    635,00    635,00    635,00    635,00    635,00   Показник затрат, тис. грн 635,00 635,00 635,00 635,00 635,00

Показник продукту: кількість 
ЛЖВ, яких було взято під медич-
не  спостереження

150 195 225 240 270

Показник ефективності: середня 
вартість послуг із залучення 1 
ЛЖВ до медичного спостережен-
ня, тис. грн

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

Показник якості: динаміка зміни 
частки ЛЖВ, залучених під ме-
дичне спостереження, серед осіб 
зазначеної категорії, %. Базовий 
показник – 20% 

50 65 75 80 90

1.7. Забезпечити стійкість 
програми замісної під-
тримувальної терапії (ЗПТ) 
для людей, які вживають 
ін’єкційні наркотики (ЛВІН), 
за принципом інтегрованої 
медичної допомоги

Всього:  15 790,24    5 742,05    3 916,19    1 752,00    2 044,00    2 336,00   

Бюджет міста 
Києва

 8 909,35    1 024,45    1 752,90    1 752,00    2 044,00    2 336,00   

Державний бюджет  6 369,89    4 206,60    2 163,29   0,00 0,00 0,00

інші кошти  511,00    511,00   0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1. Проведення ремонту 
приміщень з метою розши-
рення мережі кабінетів ЗПТ 
на базі закладів охорони 
здоров’я у Подільському та 
Святошинському районах 
(2017 рік), Дарницькому, 
Деснянському, Дніпров-
ському та Шевченківському 
районах (2018 рік)

2017-2018 НУО інші кошти

1.7.2. Оснащення кабінетів 
ЗПТ на базі закладів охоро-
ни здоров’я ПМСД у Свято-
шинському, Солом’янському 
та Шевченківському, 
Подільському, Дарницькому, 
Деснянському, Дніпровсько-
му, Печерському районах     
(2018 рік)

2017-2018 Департамент 
охорони 
здоров’я,  
управління 
охорони 
здоров’я 
районних в 
місті Києві 
державних 
адміністра-
цій (далі – 
УОЗ)

Бюджет міста 
Києва

 441,35    148,45    292,90   Показник затрат, тис. грн  148,45    292,90   

1.7.3. Реалізація ЗПТ на базі 
закладів охорони здоров’я, 
які надають первинну меди-
ко-санітарну допомогу

2017-2018 Департамент 
охорони 
здоров’я, 
районні 
управління 
охорони 
здоров’я, 
НУО

не потребує фінан-
сування

Показник продукту: кількість 
оснащених кабінетів ЗПТ на 
базі закладів охорони здоров’я 
ПМСД

4 5

Показник ефективності: середня 
вартість оснащення кабінету 
ЗПТ, тис. грн

37,11 0,00

Показник якості: динаміка кіль-
кості районів, де запроваджено 
ЗПТ на базі закладів охорони 
здоров’я ПМСД              
Базовий рівень – 0

4 8

1.7.4. Забезпечення препара-
тами ЗПТ

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я

Всього:  15 348,89    5 593,60    3 623,29    1 752,00    2 044,00    2 336,00   Показник затрат, тис. грн 5593,60 3623,29 1752,00 2044,00 2336,00

Показник продукту: кількість 
ЛВІН, які отримують ЗПТ, всього 
осіб, з них:

1550 1650 1700 1750 1800

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я

Державний бюджет  6 369,89    4 206,60    2 163,29   Показник продукту: кількість 
ЛВІН, які отримують ЗПТ за 
кошти державного бюджету

900 1400 1400 1400 1400

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я

інші кошти  511,00    511,00   Показник продукту: кількість 
ЛВІН, які отримують ЗПТ за 
інші кошти

500

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я

Бюджет міста 
Києва

 8 468,00    876,00    1 460,00    1 752,00    2 044,00    2 336,00   Показник продукту: кількість 
ЛВІН, які отримують ЗПТ за 
кошти бюджету міста Києва

150 250 300 350 400

Показник ефективності: середні 
витрати на забезпечення ЗПТ на 
1 хворого на рік, тис. грн

3,61 2,20 1,03 1,17 1,30

Показник якості: динаміка зміни 
частки ЛВІН, які охоплені ЗПТ,  
від кількост осіб, які перебува-
ють під диспансерним наглядом 
унаслідок вживання опіоїдів, 
відносно базового показника 
2016 року –16,9%

27,5 35 35 35 35
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1.8. Забезпечити реалізацію 
заходів, спрямованих на до-
сягнення елімінації передачі 
ВІЛ від матері до дитини

2017-2021 Всього:  14 346,63    4 364,86    4 838,03    1 714,58    1 714,58    1 714,58   Показник затрат, тис. грн  4 364,86    4 838,03   1714,58 1714,58 1714,58

Бюджет міста 
Києва

 8 514,72    1 656,40    1 714,58    1 714,58    1 714,58    1 714,58   

Державний бюджет  5 831,91    2 708,46    3 123,45   

1.8.1. Охоплення вагітних 
жінок обстеженням на ВІЛ-
інфекцію 

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я

Державний бюджет  5 802,75    2 693,88    3 108,87   Показник продукту: кількість 
вагітних жінок, охоплених обсте-
женням на ВІЛ-інфекцію, осіб

35000 37500 37500 37500 37500

1.8.2. Забезпечення 
адаптованими молочними 
сумішами для дітей першого 
року життя, народжених 
ВІЛ-інфікованими матерями

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я 

 Бюджет міста 
Києва

 8 514,72    1 656,40    1 714,58    1 714,58    1 714,58    1 714,58   Показник продукту: кількість 
дітей першого року життя, 
народжених ВІЛ-інфікованими 
матерями, які забезпечені  адап-
тованими молочними сумішами, 
осіб

250 300 300 300 300

Показник ефективності: вартість 
вигодовування 1 дитини, на-
родженої від ВІЛ-інфікованої 
жінки, на рік, тис. грн

6,63 5,72 5,72 5,72 5,72

1.8.3. Забезпечення антире-
тровірусними препаратами 
для профілактики передачі 
ВІЛ-інфекції від матері до 
дитини

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я 

Державний бюджет  29,16    14,58    14,58   Показник продукту: кількість 
дітей, які народжені від 
ВІЛ-інфікованих жінок, які  за-
безпечені антиретровірусними 
препаратами для профілактики 
передачі ВІЛ-інфекції від матері 
до дитини

300 300 300 300 300

Показник якості: зменшення 
рівня передачі ВІЛ-інфекції від 
матері до дитини. Базове зна-
чення показника – 4,6% 

3,5 2,5 1,5 1,0 0,5

1.9. Розвиток людських 
ресурсів: Забезпечити 
навчання соціальних 
працівників та волонтерів 
НУО, психологів, інших 
співробітників, які залучені 
до надання комплексних 
профілактичних послуг ГПР 
щодо інфікування ВІЛ

2017-2021 НУО інші кошти  1 125,00    150,00    300,00    450,00    150,00    75,00   Показник затрат: тис. грн 150 300 450 150 75

Показники продукту: кількість 
осіб, які пройшли навчання 
з надання комплексних про-
філактичних послуг ГПР  щодо 
інфікування ВІЛ

60 120 180 60 30

Показник ефективності: витрати 
на проведення навчання, на рік, 
тис. грн

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Показники якості: збільшення 
частки соціальних працівників, 
які пройшли навчання, відносно 
базового рівня 70%

75 80 85 90 90

2. Охоплення населення послугами з тестування на ВІЛ 
(ПТВ), насамперед представників ГПР,  щодо інфікування 
ВІЛ

Всього:  34 263,42    5 800,85    7 730,68    7 669,91    6 782,57    6 279,41   

Бюджет міста 
Києва

 29 173,72    4 536,90    6 568,38    6 664,46    5 880,97    5 523,01   

інші кошти  5 089,70    1 263,95    1 162,30    1 005,45    901,60    756,40   

2.1. Забезпечити доступне 
та ефективне тестування 
населення на ВІЛ у ЗОЗ та 
кабінетах Довіри за принци-
пом «тестуй та реєструй» 

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я,  
НУО 

 Бюджет міста 
Києва

 28 383,92    4 344,90    6 080,38    6 627,86    5 844,37    5 486,41   Показник затрат: тис. грн 4 344,90 6 080,38 6 627,86 5 844,37 5 486,41

Показники продукту:

Показники продукту: кількість 
людей, які обстежені на ВІЛ-
інфекцію

160000 140000 80000 70000 60000

Показники продукту: кількість 
виявлених випадків ВІЛ-інфекції  

3520 3360 2640 2310 1980

Показник ефективності: середня 
вартість виявлення 1 ЛЖВ у 
ЗОЗ, тис. грн

1,23 1,81 2,51 2,53 2,77

Показник якості: відсоток по-
зитивних результатів тестування 
на ВІЛ-інфекції, %

2,2 2,4 3,3 3,3 3,3

Показники якості: динаміка част-
ки ЛЖВ, які знають свій ВІЛ-
статус,  від оціночної чисельності 
ЛЖВ, відносно базового рівня – 
47%

63,3 73,7 81,2 86,5 90,3

2.2. Проведення міського дня 
тестування  на ВІЛ-інфекцію 
(щомісяця) в закладах охо-
рони здоров’я, що засновані 
на комунальній власності 
територіальної громади міста 
Києва

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я

не потребує фінан-
сування

Показники продукту: проведення 
міського дня тестування  на ВІЛ-
інфекцію на рік, одиниць

3 12 12 12 12

Показник якості: динаміка 
кількості людей, які обстежені 
під час проведення міського дня  
тестування  на ВІЛ-інфекцію 
(базовий показник – 0), осіб

2.3. Забезпечити високий 
рівень результативності 
профілактичної роботи 
громадських організацій в 
частині виявлення ВІЛ серед 
осіб, що належать до ГПР 

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я, 
УОЗ, НУО 

інші кошти  4 885,70    1 200,20    1 111,30    967,20    876,10    730,90   Показник затрат: тис. грн 1200,20 1111,30 967,20 876,10 730,90

2.3.1. Тестування на ВІЛ-
інфекцію із застосуванням 
двох швидких тестів та 
оптимізації аутріч-маршру-
тів, маршрутів мобільних 
амбулаторій

НУО інші кошти  2 754,00    704,00    672,00    520,00    462,00    396,00   Показник продукту: кількість 
осіб з числа ГПР, у яких було діа-
гностовано ВІЛ на базі НУО

2170 4820 5280 5760 6290

2.3.2. Забезпечення участі 
медичних працівників у ПТВ 
на базі громадських центрів 
та мобільних амбулаторій 
неурядових організацій

Департамент 
охорони 
здоров’я, 
УОЗ, НУО 

інші кошти  690,80    109,00    136,90    171,10    136,90    136,90   Показник ефективності: середня 
вартість виявлення 1 ЛЖВ з 
числа ГПР на базі НУО

0,55 0,23 0,18 0,15 0,12

2.3.3. Залучення до тесту-
вання на ВІЛ, зокрема ЧСЧ, 
через мережу Інтернет

НУО інші кошти  1 440,90    387,20    302,40    276,10    277,20    198,00   Показник якості: результатив-
ність (або відсоток позитивних 
результатів) тестування ГПР на 
ВІЛ-інфекцію, %

5 10 10 10 10

2.4.Проведення оцінки якості 
досліджень з використанням 
швидких тестів

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я

не потребує фінан-
сування

Показник продукту: проведення 
зовнішньої оцінки якості дослі-
джень з використанням швидких 
тестів на рік

15 15 15 15 15

Показник якості: забезпечено на-
лежний рівень якості досліджень 
з використанням швидких тестів

2.5. Забезпечити навчання 
медичних працівників нави-
чкам ПТВ, для проведення 
скринінгу населення на ВІЛ 
на базі:

2017-2021 Всього:  993,80    255,75    539,00    74,85    62,10    62,10   Показник затрат: тис. грн 255,75  539,00    74,85    62,10    62,10   

2.5.1. закладів охорони 
здоров’я ПМСД

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я 

Бюджет міста Києва  789,80    192,00    488,00    36,60    36,60    36,60   Показник затрат: тис. грн  192,00    488,00    36,60    36,60    36,60   

Показник продукту: кількість 
лікарів закладів охорони здоров’я 
ПМСД, які впродовж року 
пройшли навчання з питань 
застосування у практиці навичок 
з ПТВ

157 400 30 30 30

Показник ефективності: середні 
витрати на навчання 1 лікаря, 
тис. грн

1,22 1,22 1,22 1,22 1,22

Показник якості: динаміка кіль-
кості закладів охорони здоров’я 
ПМСД, які здійснюють скринінг 
населення на ВІЛ

24,3 86,1 90,7 95,3 99,9
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2.5.2 закладів охорони 
здоров’я вторинного рівня

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я, 
УОЗ 

інші кошти  204,00    63,75    51,00    38,25    25,50    25,50   Показник затрат: тис. грн  63,75    51,00    38,25    25,50    25,50   

Показник продукту: кількість лі-
карів закладів охорони здоров’я 
вторинного та третинного рівня, 
які впродовж року пройшли 
навчання з питань застосування 
у практиці навичок з ПТВ

50 40 30 20 20

Показник ефективності: середні 
витрати на навчання 1 лікаря, 
тис. грн

1,28 1,28 1,28 1,28 1,28

Показник якості: динаміка кіль-
кості закладів охорони здоров’я 
ПМСД, які здійснюють скринінг 
населення на ВІЛ

29,90 53,90 71,90 83,90 95,90

3. Залучення до системи медичного нагляду людей, які 
живуть з ВІЛ  (ЛЖВ)

Всього:  116 208,82    19 201,05    22 323,35    23 371,07    25 634,96    25 678,39   

Бюджет міста 
Києва

 40 894,81    8 195,59    8 354,90    8 241,07    8 771,86    7 331,39   

Державний бюджет  2 221,41    1 390,46    830,95   0,00 0,00 0,00

інші кошти  73 092,60    9 615,00    13 137,50    15 130,00    16 863,10    18 347,00   

3.1. Запровадити ефективну 
систему залучення до 
системи медичного нагляду 
осіб, у разі виявлення у них 
ВІЛ-інфекції при зверненні 
за медичною допомогою 
та при тестуванні на базі 
громадських організацій

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я 

Всього:  77 843,29    11 495,60    14 609,74    15 627,42    17 325,69    18 784,84   

Бюджет міста 
Києва

 3 741,78    715,14    878,79    747,42    712,59    687,84   

Державний бюджет  2 221,41    1 390,46    830,95   0,00 0,00 0,00

інші кошти  71 880,10    9 390,00    12 900,00    14 880,00    16 613,10    18 097,00   

3.1.1. Проведення підтвер-
джуючих досліджень у разі 
отримання позитивного ре-
зультату тестування на ВІЛ

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я 

Державний бюджет  2 221,41    1 390,46    830,95   0,00 0,00 0,00 Показник затрат, тис. грн 1390,46 830,95

Показник продукту: кількість 
осіб, яким проведено лаборатор-
не підтвердження ВІЛ-інфекції 
(за кошти державного бюджету), 
осіб 

9 300 4 800

Бюджет міста 
Києва

 3 741,78    715,14    878,79    747,42    712,59    687,84   Показник затрат, тис. грн 715,14 878,79 747,42 712,59 687,83

Показник продукту: кількість 
осіб, яким проведено лаборатор-
не підтвердження ВІЛ-інфекції 
за кошти бюджету м. Києва, осіб 

2720 3360 2640 2310 1980

Показник продукту: кількість 
зареєстрованих нових випадків 
ВІЛ-інфекції

2400 2800 2400 2100 1800

Показник ефективності: середні 
витрати на реєстрацію 1 випадку 
ВІЛ-інфекції, тис. грн

0,9 0,6 0,3 0,3 0,4

Показник якості: динаміка 
показника охоплення ЛЖВ від 
кількості виявлених осіб, %

68 83 91 91 91

Показник якості: загальна 
чисельність ЛЖВ, які знають 
свій статус 

15100 17900 20300 22400 24200

Показник якості: динаміка 
частки ЛЖВ,  які знають свій 
ВІЛ-статус (від оціночної чисель-
ності ЛЖВ), відносно базового 
рівня – 47% 

63,3 73,7 81,2 86,5 90,3

3.1.2. Охоплення медичним 
спостереженням осіб, яким 
встановлено діагноз ВІЛ/
СНІД під час перебування 
на стаціонарному лікуванні 
у ЗОЗ

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я, 
УОЗ

не потребує фінан-
сування

Показники продукту: кількість 
осіб, у яких діагностовано ВІЛ-
інфекцію під час перебування на 
стаціонарному лікуванні 

Показники якості: динаміка 
частки  ЛЖВ, яких було взято на 
диспансерний облік з приводу 
ВІЛ-інфекції з числа вперше 
діагностованих у ЗОЗ. Базовий 
показник –18%.

35 60 90 95 95

3.1.3. Здійснення медичного 
нагляду  ЛЖВ лікарем 
інфекціоністом за місцем 
проживання

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я, 
УОЗ

не потребує фінан-
сування

Показники продукту: кількість 
ЛЖВ  з вперше встановленим 
діагнозом, які взяті під медичне 
спостереження лікарем-інфекці-
оністом за місцем проживання

704 1344 1584 1617 1584

Показники якості: динаміка 
частки осіб, які спостерігаються 
з приводу ВІЛ-інфекції за місцем 
проживання (на базі КІЗ),  від 
кількості ЛЖВ, зареєстрованих 
на цій адміністративно-тери-
торіальній одиниці.  Базовий 
показник – 0%

20 40 60 70 80

3.1.4. Забезпечення 
супроводу соціальними 
працівниками НУО пред-
ставників груп підвищеного 
ризику щодо інфікування 
ВІЛ (у разі виявлення у них 
ВІЛ-інфекції) до закладів 
охорони здоров’я, які на-
дають медичну допомогу у 
зв’язку із ВІЛ-інфекцією

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я, 
УОЗ, НУО

 інші кошти  71 880,10    9 390,00    12 900,00    14 880,00    16 613,10    18 097,00   Показник затрат: тис. грн 9390,00 12900,00 14880,00 16613,10 18097,00

Показники продукту: кількість 
ЛЖВ з числа ГПР, які звернулися 
за направленням НУО для отри-
мання допомоги

600 700 800 900 1100

Показник ефективності: вартість 
витрат на супровід ЛЖВ до за-
кладу медичного здоров’я  

22,36 23,04 21,88 20,51 18,28

Показники якості: динаміка 
частки ЛЖВ, які звернулися до 
закладу за направленням НУО. 
Базовий показник – 60%.

70 80 85 90 90

3.1.5. Скорочення термінів 
взяття ЛЖВ під медичний 
нагляд у разі виявлення 
ВІЛ-інфекції

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я

не потребує фінан-
сування

Показники продукту: кількість 
ЛЖВ, яких було взято під медич-
ний нагляд у день первинного 
звернення з приводу діагносто-
ваної ВІЛ-інфекції

1267 1507 1452 1455 1411

Показники якості: динаміка 
частки ЛЖВ, яких було взято під 
медичний нагляд впродовж 1 дня 
Базовий показник – 5%

40 50 60 70 80

3.2. Забезпечити діагностику 
опортуністичних інфекцій у 
ЛЖВ при взятті під медич-
ний нагляд

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я 

Бюджет міста 
Києва

 4 373,51    881,31    1 046,93    929,36    821,61    694,30   Показник затрат: тис. грн 881,31 1046,93 929,36 821,61 694,30

Показник продукту: кількість 
ЛЖВ, які обстежені на опорту-
ністичні інфекції при взятті під 
медичний нагляд 

500 1120 720 420 180

Показник ефективності: середня 
вартість лабораторного об-
стеження на опортуністичні 
інфекції 1 первинного пацієнта 

1,76 0,97 1,29 1,96 3,86

Показник якості: динаміка 
частки ЛЖВ, які  обстежені на 
опортуністичні інфекції,  від чис-
ла взятих під медичний нагляд. 
Базовий рівень показника – 30% 

50 40 30 20 10
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3.3. Забезпечити клініко-
лабораторне обстеження 
ЛЖВ при взятті під 
медичний нагляд у зв’язку із 
ВІЛ-інфекцією у Київському 
міському центрі профілакти-
ки та боротьби зі СНІДом,  у 
тому числі:

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я 

Бюджет міста 
Києва

 9 562,64    1 688,44    1 980,00    1 746,78    2 110,30    2 037,11   Показник затрат: тис. грн 1688,44 1980,00 1746,78 2110,30 2037,11

3.3.1. діагностика вірусних 
гепатитів В і C

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я 

Бюджет міста 
Києва

 184,27    38,61    44,55    38,61    32,79    29,70   Показник продукту: кількість 
ЛЖВ, які охоплені клініко-лабо-
раторним обстеженням 

2400 2800 2400 2100 1800

3.3.2. діагностика сифілісу 2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я 

Бюджет міста 
Києва

 94,75    19,87    22,93    19,87    16,81    15,28   

3.3.3. гематологічні та біо-
хімічні дослідження

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я 

Бюджет міста 
Києва

 1 654,51    314,06    380,48    334,52    330,80    294,65   Показник ефективності: середня 
вартість клініко-лабораторного  
обстеження 1 ЛЖВ при взятті 
під медичний нагляд

0,70 0,71 0,73 1,00 1,13

3.3.4. імунологічні дослі-
дження на визначення CD4

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я 

Бюджет міста 
Києва

 6 424,60    1 096,36    1 301,64    1 108,98    1 479,34    1 438,28   Показник якості: динаміка 
охоплення клініко-лабораторним 
обстеженням ЛЖВ при взятті під 
медичний нагляд. Базовий рівень 
показника – 80%

100 100 100 100 100

3.3.5. забезпечення вакуум-
ними системами для забору 
крові (вакутайнери)

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я 

Бюджет міста 
Києва

 1 204,50    219,54    230,40    244,80    250,56    259,20   Показник якості: динаміка 
охоплення клініко-лабораторним 
обстеженням ЛЖВ при взятті під 
медичний нагляд. Базовий рівень 
показника – 80%

100 100 100 100 100

3.4. Забезпечити про-
філактику та лікування 
опортуністичних інфекцій у 
ЛЖВ, з них:

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я 

Бюджет міста 
Києва

 23 216,88    4 910,70    4 449,17    4 817,51    5 127,36    3 912,14   Показник затрат: тис. грн 4910,70 4449,17 4817,51 5127,36 3912,14

3.4.1. профілактика тубер-
кульозу

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я 

Бюджет міста 
Києва

 990,00    360,00    270,00    225,00    135,00   Показник продукту: кількість 
ЛЖВ, які отримали профілакти-
ку туберкульозу

3000 2000 1500 1250 750

3.4.2. профілактика пневмо-
цистної пневмонії

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я 

Бюджет міста 
Києва

 2 656,80    810,00    648,00    486,00    388,80    324,00   Показник продукту: кількість 
ЛЖВ, які отримали профілакти-
ку пневмоцистної пневмонії

1250 1000 750 600 500

3.4.3. профілактика крип-
тококозу

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я 

Бюджет міста 
Києва

 230,85    81,00    60,75    44,55    28,35    16,20   Показник продукту: кількість 
ЛЖВ, які отримали профілакти-
ку криптококозу

100 75 55 35 20

3.4.4. профілактика атипових 
мікобактеріозів

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я 

Бюджет міста 
Києва

 273,60    96,00    72,00    52,80    33,60    19,20   Показник продукту: кількість 
ЛЖВ, які отримали профілакти-
ку атипових мікобактеріозів

100 75 55 35 20

3.4.5. лікування опортуніс-
тичних інфекцій

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я 

Бюджет міста 
Києва

 19 065,63    3 923,70    3 308,42    3 964,16    4 451,61    3 417,74   Показник продукту: кількість 
ЛЖВ, які отримали лікування 
опортуністичних інфекцій

928 432 318 290 240

Показник ефективності: середня 
вартість профілактики і лікуван-
ня опортуністичних інфекцій на 
1 ЛЖВ на рік, тис. грн

0,36 0,20 0,13 0,10 0,06

Показник якості: динаміка 
частки ЛЖВ, які охоплені про-
філактикою та лікуванням опор-
туністичних інфекцій за кошти 
бюджету міста Києва. Базовий 
рівень показника – 10%

50 55 60 70 75

3.5. Забезпечити навчання 
та підвищення кваліфікації 
лікарів-інфекціоністів 
закладів охорони здоров’я 
вторинного рівня надання 
медичної допомоги з питань 
діагностики та лікування 
ВІЛ-інфекції/СНІДу

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я 

інші кошти  1 212,50    225,00    237,50    250,00    250,00    250,00   Показник затрат: тис. грн 225,00 237,50 250,00 250,00 250,00

Показники продукту: кількість 
лікарів-інфекціоністів закладів 
охорони здоров’я вторинного 
рівня надання медичної допо-
моги, які пройшли навчання з 
питань діагностики та лікування 
ВІЛ-інфекції/СНІДу, осіб

40 40 40 40 40

Показник ефективності: середня 
вартість навчання, тис. грн. 

5,63 5,94 6,25 6,25 6,25

Показник якості: динаміка по-
казника відсотка лікарів-інфек-
ціоністів ЗОЗ вторинного рівня 
надання медичної допомоги, які 
мають відповідну підготовку з 
питань діагностики та лікування 
ВІЛ-інфекції/СНІДу. Базовий 
рівень – 3%

90 95 100 100 100

4. Охоплення людей, які живуть з ВІЛ, антиретровірусною 
терапією

Всього:  827 293,84    157 124,42    196 694,42    152 935,00    160 205,00    160 335,00   

Бюджет міста 
Києва

 1 000,00    –      1 000,00    –      –      –     

Державний бюджет  125 178,84    58 689,42    66 489,42   0,00 0,00 0,00

інші кошти  701 115,00    98 435,00    129 205,00    152 935,00    160 205,00    160 335,00   

4.1. Прискорити розширення 
доступу ЛЖВ до антиретро-
вірусної терапії (АРТ)

Всього:  785 298,84    152 433,42    188 433,42    144 144,00    150 144,00    150 144,00   Показник затрат, тис.грн 152433,42 188433,42 144144,00 150144,00 150144,00

Державний бюджет  125 178,84    58 689,42    66 489,42   0,00 0,00 0,00

інші кошти  660 120,00    93 744,00    121 944,00    144 144,00    150 144,00    150 144,00   

4.1.1. Продовження та залу-
чення до АРТ пацієнтів, які 
перебувають під медичним 
наглядом в Київському місь-
кому центрі профілактики та 
боротьби зі СНІДом 

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я 

Державний бюджет  125 178,84    58 689,42    66 489,42   Показник продукту: чисельність 
ЛЖВ, які отримують АРТ

12704 15704 18204 20204 21804

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я

інші кошти  660 120,00    93 744,00    121 944,00    144 144,00    150 144,00    150 144,00   Показник продукту: чисельність 
ЛЖВ, яким призначено АРТ, осіб

5000 3000 2500 2000 1600

Показник ефективності: середня 
вартість річного курсу АРТ для 
одного ЛЖВ, тис. грн

12,00 12,00 7,92 7,43 6,89

Показник якості: динаміка 
частки людей, які знають 
свій позитивний ВІЛ-статус  і 
отримують лікування (відносно 
базового показника 60,7%)

84 88 90 90 90

4.1.2. Призначення АРТ (ба-
зових схем І ряду) лікарями-
інфекціоністами за місцем 
проживання пацієнта

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я, 
УОЗ

не потребує фінан-
сування

Показник продукту: число ЛЖВ, 
яким було призначено базові 
схеми АРТ за місцем проживан-
ня, осіб

1500 2000 2000 1800 1550

Показник якості: динаміка 
частки ЛЖВ з числа вперше 
виявлених, яким призначено 
АРТ лікарем-інфекціоністом за 
місцем проживання. Базовий 
рівень показника – 0%

50 60 70 75 75

4.1.3. Видача антиретрові-
русних препаратів за місцем 
проживання пацієнта

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я, 
УОЗ

не потребує фінан-
сування

Показник продукту: число ЛЖВ, 
які отримують АРТ за місцем 
проживання, осіб

6795 9666 12789 16110 19602

Показник якості: динаміка част-
ки ЛЖВ, які отримують препа-
рати АРТ за місцем проживання. 
Базовий рівень показника – 40%

45 54 63 72 81

4.2. Покращення матеріаль-
но-технічної бази кабінетів 
інфекційних захворювань 
(КіЗ) 

2017 Департамент 
охорони 
здоров’я, 
УОЗ 

Бюджет міста 
Києва

 1 000,00    –      1 000,00    –      –      –     

4.2.1. Проведення ремонтних 
робіт

2017 Департамент 
охорони 
здоров’я, 
УОЗ 

Бюджет міста 
Києва

 700,00    700,00   Показник затрат, тис.грн 700,00
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Показник продукту: кількість 
модернизованих КіЗів, одиниць

10

Показник ефективності: середня 
вартість ремонтних робіт 1 КіЗ, 
тис. грн

70,00

Показник якості: % відремон-
тованих КіЗ, від запланованого 
Базовий показник – 0

100

4.2.2. Модернізація робочого 
місця лікаря (ПК, принтер, 
ліцензоване програмне за-
безпечення)

2017 Департамент 
охорони 
здоров’я, 
УОЗ 

Бюджет міста 
Києва

 300,00    300,00   Показник затрат, тис.грн 300,00

Показник продукту: кількість 
модернізованих КіЗів, одиниць

10

Показник ефективності: середня 
вартість модернізації 1 робочого 
місця лікаря-інфекціоніста, 
тис. грн

30,00

Показник якості: % модернізо-
ваних КіЗ, від запланованого 
Базовий показник – 0

100

4.3. Оптимізувати процес 
видачі антиретровірусних 
препаратів (далі – АРВП) 
шляхом запровадження 
рецептурної безкоштовної 
видачі ЛЖВ антиретрові-
русних препаратів через 
аптечну мережу (2017 р. – 
пілотний проект) 

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я, 
УОЗ 

інші кошти  2 190,00    350,00    420,00    450,00    470,00    500,00   Показник затрат, тис. грн 150,00 420,00 450,00 470,00 500,00

Показник продукту: кількість 
аптечних закладів та чисельність 
ЛЖВ, які отримують у них АРВП 
(моніторинг запровадження)

10 15 15 15 15

Показник ефективності: середня 
вартість послуг на 1 ЛЖВ на 
рік для отримання препаратів в 
аптеці, тис. грн 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Показник якості: динаміка 
частки ЛЖВ, які отримують 
ліки через аптечну мережу, %. 
Базовий рівень – 0%

12 27 25 23 23

4.4. Забезпечити соціальний 
супровід ЛЖВ (насампе-
ред представників груп 
підвищеного ризику щодо 
інфікування ВІЛ) силами 
НУО та Київського міського 
центру соціальних служб 
для дітей, сім’ї і молоді для 
отримання АРТ

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я 

інші кошти  38 805,00    4 341,00    6 841,00    8 341,00    9 591,00    9 691,00   Показник затрат: тис. грн 4341,00 6841,00 8341,00 9591,00 9691,00

Показник продукту: кількість 
ЛЖВ, які отримують соціальний 
супровід

6040 8950 12180 13400 14520

Показник ефективності: річна 
вартість соціального супроводу 1 
ЛЖВ, тис. грн

0,72 0,76 0,68 0,72 0,66

Показник якості: динаміка 
показника охоплення ЛЖВ, 
які перебувають під медичним 
спостереженням, соціальним 
супроводом відносно базового 
рівня – 44%

40 50 60 60 60

5. Досягнення високої ефективності лікування у людей, які 
живуть з ВІЛ та отримують антиретровірусну терапію 
(АРТ)

Всього:  187 748,48    32 725,05    59 240,05    28 581,61    30 579,95    36 621,82   

Бюджет міста 
Києва

 150 242,15    26 340,32    28 982,45    28 293,61    30 291,95    36 333,82   

Державний бюджет  36 066,33    6 096,73    29 969,60    -  -  -

інші кошти  1 440,00    288,00    288,00    288,00    288,00    288,00   

5.1. Забезпечити клініко-
лабораторний моніторинг 
та оцінку ефективності АРТ 
(згідно з  клінічним про-
токолом)

Всього:  186 308,48    32 437,05    58 952,05    28 293,61    30 291,95    36 333,82   Показник затрат, тис. грн 32437,05 58952,05 28293,61 30291,95 36333,82

Бюджет міста 
Києва

 150 242,15    26 340,32    28 982,45    28 293,61    30 291,95    36 333,82   

Державний бюджет  36 066,33    6 096,73    29 969,60    -  -  -

5.1.1. Визначення рівня ві-
русного навантаження (ВН)

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я 

Бюджет міста 
Києва

 85 984,51    17 833,96    16 901,64    14 242,57    15 799,77    21 206,57   Показник продукту: чисельність 
ЛЖВ, у яких визначено рівень 
вірусного навантаження, осіб 

7200 13600 16300 18100 19550

Державний бюджет  36 066,33    6 096,73    29 969,60   Показник продукту: чисельність 
ЛЖВ, у яких визначено рівень 
вірусного навантаження, осіб 

7300 15000

5.1.2. Визначення рівня CD4 2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я 

Бюджет міста 
Києва

 50 604,02    6 827,13    9 453,86    11 081,87    11 432,60    11 808,56   Показник продукту: чисельність 
ЛЖВ, у яких визначено рівень 
CD4, осіб 

5000 15000 17500 20000 20000

5.1.3. Гематологічні до-
слідження

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я 

Бюджет міста 
Києва

 3 306,78    530,49    591,93    662,49    728,69    793,18   Показник продукту: чисельність 
ЛЖВ, яким проведено гематоло-
гічні дослідження, осіб

15000 35800 40600 44800 48400

5.1.4. Біохімічні дослідження 
крові

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я 

Бюджет міста 
Києва

 7 236,48    532,84    1 415,64    1 565,69    1 706,05    2 016,26   Показник продукту: чисельність 
ЛЖВ, яким проведено біохімічні 
дослідження крові, осіб

15000 35800 40600 44800 48400

5.1.5. Діагностика опорту-
ністичних інфекцій при про-
гресуючій ВІЛ-інфекції

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я 

Бюджет міста 
Києва

 3 110,36    615,90    619,38    740,99    624,84    509,25   Показник продукту: чисельність 
ЛЖВ, які охоплені діагностикою 
опортуністичних інфекцій при 
прогресуючій ВІЛ-інфекції, осіб 

1500 1600 1700 1700 1500

Показник ефективності: середня 
вартість клініко-лабораторного 
супроводу АРТ на рік 1 ЛЖВ, 
тис. грн

2,55 3,75 1,55 1,50 1,67

Показник якості: частка ЛЖВ, у 
яких досягнуто невизначуваного 
рівня вірусного навантаження 
(< 40 РНК копій/мл) відносно 
базового рівня 85%

90 90 90 90 90

5.2. Здійснювати соціальний 
супровід  ЛЖВ,  груп підви-
щеного ризику

2017-2018 Київський  
міський 
центр 
соціальних 
служб для 
дітей, сім’ї 
і молоді, 
НУО 

не потребує фінан-
сування

Показник продукту: кількість 
ЛЖВ з числа нових випадків 
серед осіб груп підвищеного ри-
зику щодо інфікування ВІЛ, які 
охоплені соціальним супроводом 
для досягнення прихильності 
до АРТ

1296 1680 1296 1260 1080

Показник якості: динаміка 
частки ЛЖВ, які утримуються на 
лікуванні впродовж 12 місяців 
від початку лікування. Базовий 
рівень – 85%

90 92 93 94 95

5.3. Розвиток людських 
ресурсів: Забезпечити 
підвищення кваліфікації 
медичних працівників, залу-
чених до надання медичної 
допомоги ЛЖВ, шляхом 
стажування у провідних 
практиках міжнародних 
партнерів

2017-2021 Департамент 
охорони 
здоров’я

інші кошти  1 440,00    288,00    288,00    288,00    288,00    288,00   Показник затрат: тис. грн 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00

Показник продукту: кількість 
лікарів, які підвищили кваліфі-
кацію з питань ВІЛ/СНІДу     та 
надають кваліфіковану допомогу 
ЛЖВ

5 5 5 5 5
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Показник ефективності: середні 
витрати на підвищення кваліфі-
кації лікаря, тис.грн

57,60 28,80 19,20 14,40 11,50

Показник якості:  динаміка 
частки лікарів, які пройшли 
стажування з числа тих, що на-
дають допомогу ЛЖВ. Базовий 
рівень – 12%

13 16 21 27 33

6. Реалізація   Програми за стратегією Fast-Track Cities у 
місті Києві 

Показник продукту: кількість 
розроблених нормативних актів, 
проектів рішень 

41 31 21 31 18

Показник ефективності: відсо-
ток прийнятих до виконання 
нормативних актів або рішень 
від розроблених

100 100 100 100 100

Показник якості: динаміка від-
сотка прийнятих до виконання 
нормативних актів або рішень 
порівняно з попереднім роком

100 0 0 0 0

6.1. Створити та забез-
печити діяльність групи 
з впровадження стратегії 
Fast-Track Cities у м. Києві 
як робочого органу Коор-
динаційної ради з питань 
ВІЛ/ТБ

2017-2021 Київська 
міська 
державна 
адміністра-
ція 

не потребує фінан-
сування

6.2. Забезпечити розробку 
та затвердження регулю-
ючих нормативних актів 
щодо:

6.2.1. децентралізації 
медичної допомоги людям, 
які живуть з ВІЛ

2017 Депар-
тамент 
охорони 
здоров’я

не потребує фінан-
сування

6.2.2. затвердження регіо-
нальних та локальних про-
токолів надання медичної 
допомоги людям, які живуть 
з ВІЛ

2017-2020 Депар-
тамент 
охорони 
здоров’я

не потребує фінан-
сування

6.2.3. оптимізації маршруту 
пацієнта з ВІЛ

2017-2021 Депар-
тамент 
охорони 
здоров’я

не потребує фінан-
сування

6.2.4. моніторингу ефек-
тивності та оцінки якості 
медичних послуг людям, 
які живуть з ВІЛ у закладах 
охорони здоров’я 

2017 Депар-
тамент 
охорони 
здоров’я

не потребує фінан-
сування

6.2.5. створення у кожному 
адміністративному районі 
міста локальної команди з 
покращення якості надання 
послуг людям, які живуть з ВІЛ

2017 Департа-
мент охоро-
ни здоров’я, 
УОЗ 

не потребує фінан-
сування

6.2.6. запровадження 
рецептурної безкоштовної 
видачі антиретровірусних 
препаратів через аптечну 
мережу (пілотний проект)

2017 Департа-
мент охоро-
ни здоров’я, 
УОЗ 

не потребує фінан-
сування

6.3. Забезпечити координа-
цію проектів донорської і 
технічної допомоги в рамках 
Програми (аналіз прогалин, 
визначення пріоритетів 
донорської допомоги, роз-
рахунок потреби, оцінка 
ефективності пілотних 
проектів)

2017-2021 Київська 
міська 
координа-
ційна рада 
з питань 
протидії 
туберкульо-
зу та ВІЛ-
інфекції, 
група з 
впрова-
дження 
стратегії 
Fast-Track 
Cities у 
м. Києві

не потребує фінан-
сування

6.4. Забезпечити постійний 
моніторинг та експертну 
оцінку реалізації програми 
за стратегією Fast-Track 
Cities за участю між-
народних та національних 
експертів, у т.ч. :

2017-2021 Департа-
мент охоро-
ни здоров’я, 
УОЗ 

не потребує фінан-
сування

6.4.1. розробка міського та 
районних планів моніторин-
гу програми щодо досягнен-
ня цілей стратегії Fast-Track 
Cities у м. Києві

2017-2021 Департа-
мент охоро-
ни здоров’я, 
УОЗ 

не потребує фінан-
сування

6.4.2. підготовка річного 
звіту  щодо досягнення 
цілей стратегії Fast-Track 
Cities у м. Києві

2017-2021 Департа-
мент охоро-
ни здоров’я, 
УОЗ 

не потребує фінан-
сування

6.4.3. проведення експертної 
оцінки досягнення цілей 
стратегії Fast-Track Cities у 
м. Києві

Міжна-
родні та 
національні 
експерти, 
група з 
впрова-
дження 
стратегії 
Fast-Track 
Cities у 
м. Києві

не потребує фінан-
сування

6.5. Забезпечити моніто-
ринг реалізації заходів з 
децентралізації медичної 
допомоги ЛЖВ

2017-2021 Департа-
мент охоро-
ни здоров’я, 
група з 
впрова-
дження 
стратегії 
Fast-Track 
Cities у 
м. Києві

не потребує фінан-
сування

6.6. Забезпечити щорічне 
планування та узгодження 
мобілізації ресурсів для 
досягнення цілей стратегії 
Fast-Track Cities у м. Києві

2017-2021 Київська 
міська 
координа-
ційна рада 
з питань 
протидії 
туберкульо-
зу та ВІЛ-
інфекції, 
група з 
впрова-
дження 
стратегії 
Fast-Track 
Cities у 
м. Києві

не потребує фінан-
сування

6.7. Забезпечити на постій-
ній основі інформування 
громади міста Києва про хід 
реалізації заходів з подо-
лання епідемії ВІЛ/СНІДу та 
досягнення цілей стратегії 
Fast-Track Cities у м. Києві

2017-2021 Департа-
мент охоро-
ни здоров’я, 
група з 
впрова-
дження 
стратегії 
Fast-Track 
Cities у 
м. Києві

не потребує фінан-
сування

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî
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Про надання статусу скверу 
земельній ділянці, розташованій 

між будинками на просп. Володимира 
Маяковського, 15-б та на вул. Оноре де Бальзака, 14 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 205/3212 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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення Київської міської ради 
від 28.11.2017 року № 547/3554

Звернення Київської міської ради 
до Президента України, Верховної Ради України  

та Національного банку України

Про звернення Київської міської ради 
до Президента України, Верховної Ради України 

та Національного банку України
Рішення Київської міської ради № 547/3554 від 28 листопада 2017 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про платіжні системи 
та переказ коштів в Україні», Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного 
контролю», розуміючи, що єдиною перевагою, завдяки якій Україна може зайняти гідне місце в сучасному світі, є 
інновації, сприйняття та адаптація найсучасніших рішень в IT-cфері, усвідомлюючи світові виклики, що вимагають 
від країни найрадикальніших змін в сфері економіки, фінансів, соціальної сфери; з метою впровадження таких 
інноваційних змін Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 1,85 òà, ðîçòàøîâàí³é ì³æ áóäèíêàìè 
íà ïðîñï. Âîëîäèìèðà Ìàÿêîâñüêîãî, 15-á òà 
íà âóë. Îíîðå äå Áàëüçàêà, 14 ó Äåñíÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî 
ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî   óòðèìàí-
íþ   çåëåíèõ íàñàäæåíü Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ 
ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó 
êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà   êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, ùå âèçíà÷åíà ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá›ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî îôîðìëåííÿ 
òà áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëåíî¿ 
çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìó-

âàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ 
ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹806/3381, âêëþ÷èâøè 
äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü 
òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì 
(òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â 
ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

Á³ëüø³ñòü óñï³øíèõ ñòàðòàï³â òà êðàóäôàíäèí-
ãîâèõ ïëàòôîðì, ÿê³ ìàþòü óêðà¿íñüêå êîð³ííÿ, 
îá’ºäíóº òå, ùî ì³ñöå ¿õ þðèäè÷íî¿ ðåºñòðàö³¿ 
çíàõîäèòüñÿ ïîçà ìåæàìè íàøî¿ êðà¿íè. Óêðà¿íñüê³ 
ñòàðòàïåðè ïðîäîâæóþòü øóêàòè þðèñäèêö³¿, ÿê³ 
ìàêñèìàëüíî çàáåçïå÷óþòü âèã³äíå íîðìàòèâíî-
ïðàâîâå ñåðåäîâèùå äëÿ ñòàðòàï³â, ðîçâèòêó 
òåõíîëîã³é áëîê÷åéíó òà «ðîçóìíèõ êîíòðàêò³â».

Ñàìå ñòâîðåííÿ òàêîãî ñåðåäîâèùà ìîæå 
ñòàòè êîíêóðåíòíîþ ïåðåâàãîþ Óêðà¿íè ïî â³ä-
íîøåííþ äî ³íøèõ êðà¿í, çàîõî÷óþ÷è ðåºñòðàö³þ 
³ â ïîäàëüøîìó ñïëàòó ïîäàòê³â â Óêðà¿í³ íå ò³ëüêè 
óêðà¿íñüêèõ, à é ñâ³òîâèõ ñòàðòàï³â.

Ï³äòðèìêà óêðà¿íñüêèì çàêîíîäàâñòâîì òàêèõ 
ô³íàíñîâèõ òåõíîëîã³é, ÿê ²ÑÎ (initial coin offering), 
òîêåí, êðàóäôàíäèíã, êð³ïòîâàëþòè íàáëèçèòü 
Óêðà¿íó äî íîâîãî áàãàòîì³ëüÿðäíîãî ðèíêó, 
ùî ôîðìóºòüñÿ ó ñâ³ò³ ³ ÿêèé ìîæå çàáåçïå÷èòè 
Óêðà¿íó áàãàòîì³ëüÿðäíèìè ³íâåñòèö³ÿìè. Öå, 
â ñâîþ ÷åðãó, äîçâîëèòü ñòâîðèòè íîâ³ ðîáî÷³ 
ì³ñöÿ òà ïðèñêîðèòè ðîçâèòîê íàóêè òà îñâ³òè.

Ñàìå ó êðàóäôàíäèíãó, à íå â áàíê³âñüêîìó 
êðåäèòóâàíí³ ïðîâ³äí³ ñïåö³àë³ñòè ñâ³òó âáà÷àþòü 
îñíîâíå äæåðåëî çàïîçè÷åíü ó ìàéáóòíüîìó.

Òåõíîëîã³ÿ ðîçïîä³ëåíîãî ðåºñòðó äàº ìîæ-
ëèâ³ñòü äåëåãóâàòè á³ëüø³ñòü äåðæàâíèõ ôóíêö³é 
ãðîìàäÿíñüêîìó ñóñï³ëüñòâó. Äåðæàâà ìîæå 
á³ëüøå íå óòðèìóâàòè òèñÿ÷³ ñëóæáîâö³â, ùî 
ñòâîðþþòü ³ êîíòðîëþþòü äîçâ³ëüíó äîêóìåí-
òàö³þ. Ñó÷àñí³ òåõíîëîã³¿ äàþòü ìîæëèâ³ñòü 
ïðèâàòíèì þðèñòàì ³ ôàõ³âöÿì ñàìîñò³éíî 
ñòâîðþâàòè âñ³ íåîáõ³äí³ äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè, 
çàëèøàþ÷è äåðæàâ³ ëèøå îáîâ’ÿçîê ïåðåâ³-
ðèòè äîçâ³ëüíó äîêóìåíòàö³þ ó âñòàíîâëåíèé 
³ îáìåæåíèé ñòðîê. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òåðì³íó 
äîçâ³ëüí³é äîêóìåíòàö³¿ ïðèñâîþºòüñÿ øòðèõêîä 
³ âîíà ââàæàºòüñÿ çàòâåðäæåíîþ.

Íà ñüîãîäí³ âèáîð÷à, ô³íàíñîâà ñèñòåìè 
òà ñèñòåìà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ëèøå 
âèãðàþòü â³ä çàïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ îíëàéí-
òåõíîëîã³é òà ðîçïîä³ëåíîãî ðåºñòðó.

Íå ñåêðåò, ùî ëàêìóñîâèì ïàï³ðöåì ³ííî-
âàö³éíîñò³ óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³êè ìîæå áóòè 
çàïðîâàäæåííÿ íàö³îíàëüíî¿ êð³ïòîâàëþòè. Àäæå 
áîðîòüáà ç êð³ïòîâàëþòàìè º áåççì³ñòîâíèì 
ìàðíóâàííÿì ÷àñó, íàáàãàòî êðàùèì º âïðî-
âàäæåííÿ ïåðåâàã áëîê÷åéíó ³ êð³ïòîâàëþò íà 
êîðèñòü äåðæàâ³ òà ¿¿ ô³íàíñîâèì ³íñòèòóö³ÿì. Äëÿ 
öüîãî íà äåðæàâíîìó ð³âí³ ïîòð³áíî ðîçïî÷àòè 
îáãîâîðåííÿ çàïóñêó íàö³îíàëüíî¿ êð³ïòîâàëþòè, 
ïðè öüîìó ñêîðèñòàâøèñü ïðîãðåñèâíèìè â³ò÷èç-
íÿíèìè ³ çàðóá³æíèìè òåõíîëîã³ÿìè òà ³äåÿìè. 
Òàê, ñó÷àñí³ ³íòåðïðåòàö³¿ ³äåé Ñ³ëüâ³î Ãåçåëÿ 
â ïîºäíàíí³ ç áëîê÷åéí-òåõíîëîã³ÿìè ìîãëè á 
íàäàòè ïîòóæíèé ïîøòîâõ óêðà¿íñüê³é åêîíîì³ö³, 
à â ïîºäíàíí³ ç ìîäåëÿìè áåçãðîøîâîãî îáì³íó 
íà îñíîâ³ êë³ðèíãîâèõ ñèñòåì ç àâòîìàòè÷íèìè 
îí-ëàéí âçàºìîçàë³êàìè çàì³íèëè á ïîòðåáè â 
êðåäèòóâàíí³ òà çîâí³øí³õ ³íâåñòèö³ÿõ.

Ñüîãîäí³, ïðè ôîðìóâàíí³ åêîíîì³êè íîâîãî 
òèñÿ÷îë³òòÿ, íàãàëüíî íåîáõ³äíî áóòè íà â³ñòð³ 
ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é é íîâàòîðñòâà. Ëèøå öå 
çàáåçïå÷èòü ìàéáóòíº Óêðà¿íè.

Çâåðòàºìîñÿ ç ïðîõàííÿì ùîäî ñòâîðåííÿ 
ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ðîçâèòêó â Óêðà¿í³ ñó÷àñíèõ 
ôîðì êðàóäôàíäèíãó, çàñòîñóâàííÿ áëîê÷åéí-
òåõíîëîã³é â äåðæàâíîìó ñåêòîð³ òà âñåá³÷íîãî 
ðîçâèòêó óêðà¿íñüêèõ ñòàðòàï³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Âåðõîâíî¿ Ðàäè 
Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ùîäî 
ñòâîðåííÿ çàêîíîäàâ÷èõ óìîâ äëÿ ðîçâèòêó â 
Óêðà¿í³ ñó÷àñíèõ ô³íàíñîâèõ òåõíîëîã³é, êðàóä-
ôàíäèíãó çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про внесення змін до міської цільової комплексної 
програми профілактики та протидії злочинності в 

місті Києві «Безпечна столиця» на 2016 - 2018 роки, 
затвердженої рішенням Київської міської ради від 14 

квітня 2016 року № 334/334
Рішення Київської міської ради № 690/3697 від 14 грудня 2017 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статті 67, частини другої статті 85 та статті 91 Бюджетного кодексу України, рішення Київської міської ради від 29 
жовтня 2009 року № 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм 
у місті Києві», з метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики та протидії 
злочинності в столиці Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Âíåñòè çì³íè äî ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ êîìïëåêñíî¿ 

ïðîãðàìè ïðîô³ëàêòèêè òà ïðîòèä³¿ çëî÷èííîñò³ 
â ì³ñò³ Êèºâ³ «Áåçïå÷íà ñòîëèöÿ» íà 2016 - 2018 
ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 14 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹ 334/334, çã³äíî 
ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

ðàäè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâî-
ïîðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ òà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó 
òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

2.5. Äîïîâíèòè  ïîçèö³þ 8.6 ðîçä³ëó 8: 
«

№ 
з/п

Перелік заходів Програми Строк ви-
конання 
заходу

Вико-
навці

Загальний 
обсяг фі-
нансування, 
джерела

Орієнтовні обсяги фінансу-
вання (вартість), тис. гривень, 
у тому числі:

Очікуваний 
результат

2016 
рік

2017 рік 2018 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8.6 Для належного матеріально–технічного 
забезпечення Департаменту патрульної 
поліції Національної поліції України щодо  
забезпечення публічного порядку та 
безпеки в столиці передбачити виділення 
необхідних фінансових ресурсів на:-
забезпечення створення та впровадження 
сучасних інформаційних технологій; 
-придбання засобів зв’язку, оргтехніки;-
придбання обладнання та інвентарю; 
-придбання форменого одягу та речового 
майна для особового складу;-ремонт та 
обслуговування службових автомобілів; 
-придбання автомобілів

2017-2018  
роки

Апа-
рат, 
ДПП 

 29500,83
Бюджет 
міста Києва

29500,83  По-
кращення 
матеріаль-
но-техніч-
ного забез-
печення 

»
2.6.  Ï³ñëÿ ïîçèö³¿ 8.6 ðîçä³ëó  8 ï³ñëÿ ñë³â «íà 3 êàòåãîð³¿:» âèêëàñòè  òàáëèöþ êàòåãîð³¿ ïð³î-

ðèòåòíîñò³ ó òàê³é ðåäàêö³¿:
« 

Категорія пріоритетності Захід, що підлягає фінансуванню

1 п. 7.4, 8.4, 8.5 – ГУ НП п. 8.2, 8,5   –  ГУ СБУ п. 3.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 – ДПП  

2 п. 3.1, 3.3, 7.2, 7.6, 7.9, 7.10, 7.13,  8.3 – ГУ НП

3 п. 4.5, 7.1, 7.3, 7.5, 7.7, 7.8, 7.11, 7.12,  8.1– ГУ НП  

»
3. Ó ðîçä³ë³ VI² «ÇÀÂÄÀÍÍß ÒÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍ² ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ ÏÐÎÃÐÀÌÈ»: 
3.1. Ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè Ïðîãðàìè âèêëàñòè ó íîâ³é ðåäàêö³¿: 
« 

Назва показника Роки

Од. вим. 2016 рік 2017 рік (уточнені 
дані)

2018 рік (уточнені 
дані)

-Показники витрат (ресурсне забезпечення Програми) Тис. грн 149051,11 82282,38 17211,36

Показники якості:- Питома вага розкритих злочинів у загальній 
кількості виявлених злочинів у поточному році  

% 1 4 8

»
3.2. Äîïîâíèòè íîâèì àáçàöîì «Çàãàëüí³ ³íäèêàòîðè ðåçóëüòàòèâíîñò³ â³äïîâ³äíî äî Ñòðàòåã³¿ 

ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó»:
«

Назва показника Роки

№ 
п/п

Індикатори Одиниці виміру 2017  рік 2018  рік 

1. Питома вага розкритих злочинів у загальній 
кількості виявлених злочинів у поточному 
році

% >20 >25

2. Довіра населення до поліції % За результатами даних 
соціологічних опитувань 

За результатами даних 
соціологічних опитувань

3. Середній час очікування наряду поліції Хвилин <20 <16

4. Кількість зареєстрованих злочинів проти 
життя та здоров’я 

злочинів/  на 10 тис. 
мешканців 

20 17

»
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення Київської міської ради

від  14.12.2017  № 690/3697

Зміни
до міської цільової комплексної програми профілактики та протидії 
злочинності в місті Києві «Безпечна столиця» на 2016 - 2018 роки, 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 14 квітня 2016 року 
№ 334/334

1. Ó ðîçä³ë³ V «ÑÊÎÐÎ×ÅÍ² ÏÎÇÍÀ×ÅÍÍß, ÙÎ ÇÓÑÒÐ²×ÀÞÒÜÑß ÂÐÎÇÄ²Ë² V² «ÍÀÏÐßÌÈ Ä²-
ßËÜÍÎÑÒ² ÒÀ ÇÀÕÎÄÈ Ì²ÑÜÊÎ¯ Ö²ËÜÎÂÎ¯ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎ¯ ÏÐÎÃÐÀÌÈ ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÈ ÒÀ ÏÐÎ-
ÒÈÄ²¯ ÇËÎ×ÈÍÍÎÑÒ² Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² «ÁÅÇÏÅ×ÍÀ ÑÒÎËÈÖß» äîïîâíèòè ïóíêòîì 22 òàêîãî çì³ñòó: 

«22. ÄÏÏ – Äåïàðòàìåíò ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè».
2. Ó ðîçä³ë³ VI «ÍÀÏÐßÌÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÒÀ ÇÀÕÎÄÈ Ì²ÑÜÊÎ¯ Ö²ËÜÎÂÎ¯ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎ¯ ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÈ ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÈ ÒÀ ÏÐÎÒÈÄ²¯ ÇËÎ×ÈÍÍÎÑÒ² Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² «ÁÅÇÏÅ×ÍÀ ÑÒÎËÈÖß»: 
2.1. Ó ãðàô³ 7 ïîçèö³é 7.4, 8.3  ðîçä³ëó 7 öèôðè «7211,0», «16771,0»  çàì³íèòè öèôðàìè «2215,0», 

«15000,0». 
2.2. Ó ãðàô³ 5 ïîçèö³é 7.4, 8.3 ðîçä³ëó 7 öèôðè «20850,0», «39162,0»  çàì³íèòè öèôðàìè 

«15854,0», «37391,0». 
2.3. Ó ãðàô³ 7 ïîçèö³é 3.1, 3.3, 7.1, 7.2, 7.5, 7,6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 8.4   ðîçä³ëó 7 

öèôðè «600,0», «190,0», «170,0», «935,319», «300,0», «1800,0», «1250,0», «240,0», «1200,0», «800,0», 
«648,5», «2387,586», «500,0» «11712,42» âèëó÷èòè.

2.4. Ó ãðàô³ 5 ïîçèö³é 3.1, 3.3, 7.1, 7.2, 7.5, 7,6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 8.4 ðîçä³ëó 
7 öèôðè «1800,0», «1576,08», «580,0», «2895,957», «800,0», «6400,0», «3550,0», «720,0», «3600,0», 
«2400,0», «2192,542», «9548,483», «1530,0» «35137,26» çàì³íèòè öèôðàìè «1200,0», «1386,08», 
«410,0», «1960,638», «500,0», «4600,0», «2300,0», «480,0», «2400,0», «1600,0», «1544,042», «7160,897», 
«1030,0», «23424,84».
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ДОКУМЕНТХрещатик
27 грудня 2017 р.
№136 (5049)

Про розірвання договору оренди земельної ділянки 
від 01.12.2003 №79-6-00162, укладеного між Київською 

міською радою та товариством з обмеженою 
відповідальністю «СБС-НАДІЯ», та надання земельній 
ділянці площею 0,12 га на перетині Стратегічного шосе 
та проспекту Науки у Голосіївському районі м. Києва 

статусу скверу
Рішення Київської міської ради № 492/3499 від 21 листопада 2017 року 

Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 
32 Закону України «Про оренду землі», враховуючи те, що товариством з обмеженою відповідальністю «СБС-НАДІЯ» 
земельна ділянка не забудована відповідно до умов договору оренди від 01.12.2003 № 79-6-00162, та зважаючи на 
стійкий громадський супротив щодо забудови земельної ділянки, а також з метою врегулювання земельних відносин 
та раціонального використання земельних ресурсів Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про внесення змін до міської цільової програми 
«Соціальне партнерство» на 2016 - 2018 роки, 
затвердженої рішенням Київської міської ради 

від 11 лютого 2016 року № 89/89
Рішення Київської міської ради № 503/3510 від 21 листопада 2017 року 

Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 13 Закону України 
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», статті 20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту», статті 65 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», законів України «Про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про соціальний захист дітей війни», «Про Товариство 
Червоного Хреста України», «Про громадські об’єднання», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» та з метою вирішення питань фінансової підтримки громадських організацій, 
діяльність яких має соціальну спрямованість, проведення загальноміських соціальних заходів з нагоди відзначення 
державних свят і визначних дат  Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

 Додаток 
 до рішення Київської міської ради

 від 21.11.2017 № 503/3510

Зміни
до міської цільової програми «Соціальне партнерство» 

на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради  
від 11 лютого 2016 року № 89/89

1. Ïîçèö³þ 9 ðîçä³ëó ² «Ïàñïîðò ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Ñîö³àëüíå ïàðòíåðñòâî» íà 2016 - 
2018 ðîêè» âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:   

1. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 01.12.2003 ¹ 79-6-00162, óêëàäåíèé 
ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç 
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÑÁÑ-ÍÀÄ²ß» äëÿ 
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ áëîêó ñîö³àëüíî-
ïîáóòîâîãî òà òîðãîâåëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ íà 
ïåðåòèí³ Ñòðàòåã³÷íîãî øîñå òà ïðîñï. Íàóêè ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,12 ãà íà ïåðåòèí³ Ñòðàòåã³÷íîãî øîñå 
òà ïðîñïåêòó Íàóêè ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çå-
ëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ 
ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é 
÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381 (òàáëèöÿ 
2 «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì 
îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì»), äîäàâøè 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 2 öüîãî 
ð³øåííÿ, äî ïåðåë³êó ñêâåð³â Ãîëîñ³¿âñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà.

4. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî îôîðìëåííÿ 

ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,12 ãà íà ïåðåòèí³ Ñòðàòåã³÷íîãî 
øîñå òà ïðîñïåêòó Íàóêè ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà, à òàêîæ ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,12 ãà íà ïåðåòèí³ Ñòðàòåã³÷-
íîãî øîñå òà ïðîñïåêòó Íàóêè ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Âèêîíàâ÷îìó  îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè  (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Â÷èíèòè â³äïîâ³äí³ ä³¿ äëÿ çíÿòòÿ ç ðå-
ºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
â³ä 01.12.2003 ¹ 79-6-00162, óêëàäåíîãî ì³æ 
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç 
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÑÁÑ-ÍÀÄ²ß».

5.2. Ïðî³íôîðìóâàòè òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÑÁÑ-ÍÀÄ²ß» ïðî ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ.

6. Îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âíåñòè çì³íè äî ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè 
«Ñîö³àëüíå ïàðòíåðñòâî» íà 2016 - 2018 ðîêè, 
çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 11 ëþòîãî 2016 ðîêó ¹ 89/89, çã³äíî ç äî-
äàòêîì  äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ðîçðîáèòè 
íîâèé Ïîðÿäîê íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ç 
áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà ãðîìàäñüêèì îðãàí³çàö³ÿì, 
ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ìàº ñîö³àëüíó ñïðÿìîâàí³ñòü, 
ïî÷èíàþ÷è ç 2018 ðîêó, øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ ñî-
ö³àëüíîãî çàìîâëåííÿ, êîíêóðñíîãî â³äáîðó 
ïðîåêò³â, ç âðàõóâàííÿì ñîö³àëüíîãî åôåêòó, 

ïðîçîðîñò³ ðîçïîä³ëó êîøò³â òà ç îáîâ’ÿçêîâèì 
çâ³òóâàííÿì îðãàí³çàö³é.

 3. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього: 
в тому числі за роками:

58 185,3 тис. грн

2016 рік 2017 рік 2018 рік

16 723,4 20 162,8 21 299,1

9.1. коштів державного бюджету -

9.2. коштів бюджету          м. Києва 58 185,3 тис. грн

9.3. коштів інших джерел -

2. Ó ðîçä³ë³ ²V «ÎÁ¥ÐÓÍÒÓÂÀÍÍß ØËßÕ²Â ÒÀ ÇÀÑÎÁ²Â ÐÎÇÂ’ßÇÀÍÍß ÏÐÎÁËÅÌÈ, ÎÁÑßÃ²Â ÒÀ 
ÄÆÅÐÅË Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß, ÑÒÐÎÊ²Â ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÏÐÎÃÐÀÌÈ»:

 2.1. Òàáëèöþ ïóíêòó 4.1 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: 
òèñ.ãðí

Код 
ТПКВКМБ/
ТКВКБМС

Фінансова підтримка 
громадських організацій:
 

2016 рік 2017 рік 2018 рік

Кількість 
організацій

Планові 
обсяги

Кількість 
організацій

Планові 
обсяги

Кількість 
організацій

Планові 
обсяги

3202 Організації   інвалідів 66 5 071,1 65 4 774,8 70 4 992,2

Організації  ветеранів 65 6 426,4 81 6 316,6 65 8 454,0

3400 Інші громадські органі-
зації, в тому числі:

21 3 340,4 22 3 343,7 22 4 150,0 

Київське міське та 
районні відділення 
Товариства Червоного 
Хреста України

11 1 349,8 11 1 114,8 11 1 228,3

2.2. Ïóíêò 4.2 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«4.2. Ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîì³ñüêèõ ñîö³àëüíèõ çàõîä³â äî äåðæàâíèõ ñâÿò òà âèçíà÷íèõ äàò.
Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî óâ³÷íåííÿ ïåðåìîãè íàä íàöèçìîì ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³ 1939-1945 

ðîê³â» âèçíà÷åíî, ùî îäí³ºþ ç îñíîâíèõ ôîðì óâ³÷íåííÿ Ïåðåìîãè òà ïîäâèãó íàðîäó-ïåðåìîæöÿ 
º â³äçíà÷åííÿ Äíÿ Ïåðåìîãè ³ äí³â âèãíàííÿ íàöèñò³â ç Óêðà¿íè,  ì³ñòà Êèºâà òà ³íøèõ àäì³í³ñòðà-
òèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü.  Ï³ä ÷àñ â³äçíà÷åííÿ Äíÿ ïàì’ÿò³ òà ïðèìèðåííÿ, Äíÿ Ïåðåìîãè ³ 
Äíÿ çàõèñíèêà Óêðà¿íè ó ñòîëèö³ Óêðà¿íè á³ëÿ ïàì’ÿòíèê³â òà ìåìîð³àë³â, ïðèñâÿ÷åíèõ óâ³÷íåííþ 
ïåðåìîãè íàä íàöèçìîì òà âøàíóâàííþ ïàì’ÿò³ æåðòâ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè 1939-1945 ðîê³â, 
âñòàíîâëþºòüñÿ ïî÷åñíà âàðòà, à òàêîæ ïîêëàäàþòüñÿ â³íêè ³ êâ³òè.

Óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, àêòàìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè òà îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ äîðó÷àºòüñÿ Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîì³ñüêèõ 
ñîö³àëüíèõ çàõîä³â äî äåðæàâíèõ ñâÿò òà âèçíà÷íèõ äàò òîùî.

×åðåç îñîáëèâèé ñòàòóñ ñòîëèö³ Óêðà¿íè ì³ñòî Êè¿â ìàº ïðîâîäèòè  çàãàëüíîì³ñüê³ çàõîäè íà 
âèñîêîìó îðãàí³çàö³éíîìó ð³âí³ øëÿõîì âçàºìîä³¿ ç Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, öåíòðàëüíèìè 
îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè çà   ó÷àñòþ ïåðøèõ îñ³á äåðæàâè.

Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè – ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â» âñòàíîâëåíî, ùî îðãàíè ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ ³ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó ì³ñò³ Êèºâ³ çàáåçïå÷óþòü â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü,  âè-
çíà÷åíèõ çàêîíàìè Óêðà¿íè, çä³éñíåííÿ ì³ñòîì ôóíêö³é, â òîìó ÷èñë³, âçàºìîä³þ ç Ïðåçèäåíòîì 
Óêðà¿íè,  Âåðõîâíîþ Ðàäîþ  Óêðà¿íè òà  Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ïðè ðîçðîáëåíí³ òà çä³éñíåíí³ 
íèìè çàõîä³â, ïðîãðàì òà ïðîåêò³â, ùî çà÷³ïàþòü ³íòåðåñè ñòîëèö³.

Ñèñòåìàòè÷íî ó ì³ñò³ Êèºâ³ íà âèñîêîìó îðãàí³çàö³éíîìó ð³âí³ ïðîâîäÿòüñÿ çàãàëüíîì³ñüê³ ñî-
ö³àëüí³ çàõîäè äî äåðæàâíèõ ñâÿò òà âèçíà÷íèõ äàò, çîêðåìà: Äåíü  âøàíóâàííÿ  ó÷àñíèê³â áîéîâèõ  
ä³é íà òåðèòîð³¿ ³íøèõ äåðæàâ; Äåíü çàõèñíèêà Óêðà¿íè; Ì³æíàðîäíèé æ³íî÷èé äåíü; Ì³æíàðîäíèé 
äåíü âèçâîëåííÿ â’ÿçí³â ôàøèñòñüêèõ  êîíöòàáîð³â; Äåíü Ïåðåìîãè íàä íàöèçìîì ó Äðóã³é ñâ³òî-
â³é â³éí³; Äåíü ìàòåð³; Äåíü ñêîðáîòè òà âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ æåðòâ â³éíè; ð³÷íèö³ ×îðíîáèëüñüêî¿ 
êàòàñòðîôè; Ì³æíàðîäíèé äåíü ãëóõèõ;  Ì³æíàðîäíèé äåíü ñë³ïèõ; Ì³æíàðîäíèé äåíü ãðîìàäÿí 
ïîõèëîãî â³êó; ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè òà ì³ñòà Êèºâà â³ä íàöèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â; Äåíü 
ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè; Äåíü âøàíóâàííÿ ó÷àñíèê³â ë³êâ³äàö³¿ àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ; Ì³æíàðîäíèé äåíü 
³íâàë³ä³â; Äåíü óêðà¿íñüêèõ ìèðîòâîðö³â; ð³÷íèö³ ïî÷àòêó ãåðî¿÷íî¿ îáîðîíè ì³ñòà Êèºâà òà ³íø³. 

Çã³äíî ç ì³ñüêîþ ö³ëüîâîþ ïðîãðàìîþ «Ñîö³àëüíå ïàðòíåðñòâî» íà 2016 - 2018 ðîêè ô³íàíñóâàííÿ 
ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîì³ñüêèõ ñîö³àëüíèõ çàõîä³â äî äåðæàâíèõ ñâÿò òà âèçíà÷íèõ äàò  ñòàíîâèòèìå: 

òèñ.ãðí

Код 
ТПКВКМБ/
ТКВКБМС

проведення 
загальномі- 
ських соціаль-
них заходів 
до державних 
свят та визна-
чних дат 

2016 рік 2017 рік 2018 рік

Кількість 
заходів

Планові об-
сяги

Кількість 
заходів

Планові об-
сяги

Кількість 
заходів

Планові об-
сяги

3400 15 1 885,5 15 5727,7 17 3 702,9

 

Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Ñîö³àëüíå ïàðòíåðñòâî» íà 2016 – 2018 ðîêè:

òèñ.ãðí

Обсяг коштів, які про-
понуються залучити на 
виконання програм

Виконання програми Усього витрат на ви-
конання програми

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2016 – 2018 роки

Обсяг ресурсів, усього, 
в тому числі:

16 723,4 20 162,8 21 299,1 58 185,3

Бюджет м. Києва 16 723,4 20 162,8 21 299,1 58 185,3
 

Ô³íàíñîâå çàáåçïå÷åííÿ ïðîãðàìè ïåðåäáà÷àºòüñÿ çä³éñíèòè çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó 
ì³ñòà Êèºâà.

Çàãàëüíèé îáñÿã ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè, âñüîãî, 58 185,3 
òèñ. ãðí, â òîìó ÷èñë³ êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà – 58 185,3 òèñ. ãðí:

òèñ. ãðí

2016 рік 2017 рік 2018 рік

16 723,4 20 162,8 21 299,1

Îáñÿãè ô³íàíñóâàííÿ çàâäàíü ³ çàõîä³â ïðîãðàìè ìîæóòü óòî÷íþâàòèñÿ çàëåæíî â³ä ìîæëèâîñ-
òåé ô³íàíñóâàííÿ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà òà ó çâ’ÿçêó ç³ çì³íàìè íàïðÿì³â ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè.».

3. Ðîçä³ë V âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: 
«V. ÍÀÏÐßÌÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ², ÏÅÐÅË²Ê ÇÀÂÄÀÍÜ ² ÇÀÕÎÄ²Â ÏÐÎÃÐÀÌÈ ÒÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍ² ÏÎ-

ÊÀÇÍÈÊÈ ïî ì³ñüê³é ö³ëüîâ³é ïðîãðàì³ «Ñîö³àëüíå ïàðòíåðñòâî» íà 2016 - 2018 ðîêè»:

№ 
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні за-
вдання)

Заходи програми Строк ви-
конання 
заходу

Виконавці Джерела 
фінансу- 

вання

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування,  
тис. гривень,  
у тому числі, 

за роками:

  Очікуваний  результат

І. Надання, на умовах відбору, фінансової допо-
моги громадським організаціям, діяльність яких 
має соціальну спрямованість, на реалізацію 
заходів соціального захисту ветеранів, інвалідів 
та осіб, які потребують соціальної підтримки
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 1.  Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям інвалідів та громадян, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 
виконання статутних завдань, часткову оплату  
комунальних послуг та оренди приміщень 

2016 -2018 Департамент со-
ціальної політики 
та  районні в міс-
ті Києві державні 
адміністрації

Бюджет 
м. Києва

 2016 – 5071,1  
2017 – 4774,8 
2018 – 4992,2

Назва показника  2016   2017 2018

1. Показник затрат: 
Обсяг видатків, тис. грн 
2.  Показник продукту: 
- Кількість громадських     організацій, од. 
- кількість членів в громадських організаціях, осіб 
- кількість заходів, проведених громадськими організаціями, од.  
3. Показник ефективності: Середні витрати на проведення одного заходу 
громадськими організаціями, тис. грн 
4. Показник якості: 
Динаміка кількості заходів,  спрямованих на забезпечення ефективного 
розв’язання соціальних проблем, у порівнянні з попереднім роком,  % 

5071,1  

66  
69506 
307

4774,8  

65    
72860   
345

4992,2  

70   
69523  
311

 16,5   

 100

   13,8   
   
100

 16,1   
 
101

 2.  Надання фінансової  підтримки громадським 
організаціям ветеранів та осіб, які захищали неза-
лежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню участь в анти-
терористичній операції,   на виконання статутних 
завдань, на оплату комунальних послуг та оренди 
приміщень  

2016 -2018 Департамент со-
ціальної політики 
та  районні в міс-
ті Києві державні 
адміністрації 

Бюджет 
м. Києва

2016 - 6426,4 
2017 – 6316,6 
2018 – 8454,0

Назва показника 2016 2017 2018

1. Показник затрат: 
Обсяг видатків, тис. грн 
2. Показник продукту: 
- Кількість громадських організацій,  од. 
- кількість членів в громадських організаціях, осіб. 
- кількість заходів, проведених громадськими організаціями, од.     
3. Показник ефективності: 
Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаці-
ями, тис. грн 
4. Показник якості: 
Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного 
розв’язання соціальних проблем,  у порівнянні з попереднім роком, %

6426,4   

65  
861445    
780   

8,2     

100

 
6316,6   

81  
486573      
1499   

4,2     

100

 
8454,0   

65  
861521   
808   

10,5     

102

 3.  Надання фінансової підтримки на виконан-
ня (реалізацію) розроблених громадськими 
організаціями жінок, багатодітних сімей, іншими 
організаціями програм (заходів, проектів), що 
передбачені їх статутною діяльністю

2016 -2018 Департамент со-
ціальної політики 
та  районні в міс-
ті Києві державні 
адміністрації 

Бюджет 
м. Києва

2016 – 553,1 
2017 – 616,6 
2018 – 832,7 
      

Назва показника 2016 2017 2018

1. Показник затрат: 
Обсяг видатків, тис. грн 
2. Показник продукту: 
- Кількість організацій, од. 
- кількість членів в організаціях, осіб 
- кількість заходів, проведених громадськими організаціями, од.     
3. Показник ефективності: 
Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаці-
ями, тис. грн 
4. Показник якості: 
Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного 
розв’язання соціальних проблем, у порівнянні з попереднім роком, %

 
553,1  
7  
1683  

26   

21,3    

100

 
616,6  
8  
2425  

123   

4,1    

100

 
832,7  
9  
1683  

29   

28,7    

107

ІІ. Надання соціальних послуг та проведення со-
ціальних заходів громадськими організаціями, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

            

1.   Надання фінансової підтримки Київсько-
му об’єднанню  Спілки Самаритян України, 
пов’язаної з наданням соціальних послуг окремим 
верствам населення

2016 -2018 Департамент 
соціальної по-
літики 

Бюджет 
м. Києва 

2016 – 370,00 
2017 – 400,00 
2018 – 440,00
      

2016 2017 2018

1. Показник затрат: 
Обсяг видатків, тис. грн 
2.Показник продукту:   
Кількість осіб,  які потребують  соціального обслуговування, тис.осіб 
3. Показник якості: 
Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, %

 
370,0    

13,0   

100

 
400,0    

15,0   

100

 
440,0    

15,5   
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2.  Надання фінансової підтримки Київській 
міській та районним організаціям Товариства 
Червоного Хреста на програми медико-соціальної 
допомоги  одиноким громадянам похилого віку 
та інвалідам

2016 -2018 Департамент со-
ціальної політики 
та  районні в міс-
ті Києві державні 
адміністрації 

Бюджет 
м. Києва

2016 – 1349,8 
2017 – 1114,8 
2018 – 1228,3 
      

Назва показника 2016 2017 2018

1. Показник затрат: 
обсяг видатків, тис. грн 
2.Показник продукту: 
Кількість осіб,  які потребують  соціального обслуговування, тис. осіб    
2. Показник якості: 
Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, %

 
1349,8    

200,0    

100

 
1114,8    

110    

100

 
1228,3    

230,0    
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3. Надання фінансової підтримки Центру захисту 
дітей «Наші діти» на оплату оренди землі та 
комунальних послуг       

2016 -2018 Департамент 
соціальної по-
літики 

Бюджет 
м. Києва 

2016 – 752,5 
2017 – 1008,8 
2018 – 1209,0
      

Назва показника 2016 2017 2018

1. Показник затрат: 
обсяг видатків, тис. грн 
2.Показник продукту: 
Кількість осіб,  які потребують  соціального обслуговування, осіб    
2. Показник якості: 
Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, %

 
752,5    

100   

100

 
1008,8    

100   

100

 
1209,0    

200   

200

       4. Надання фінансової підтримки благодійній ор-
ганізації «Фонд» Асперн» на оплату комунальних 
послуг та оренду приміщення

2016 -2018 Департамент со-
ціальної політики 
та  Дарницька  
в місті Києві 
державна адміні-
страція 

Бюджет 
м. Києва

2016 – 315,0   
2017 – 315,5  
2018 – 440,0

Назва показника 2016 2017 2018

1. Показник затрат: 
обсяг видатків, тис. грн 
2.Показник продукту: 
Кількість осіб,  які потребують  соціального обслуговування, осіб    
2. Показник якості: 
Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, %

 
315,0    

150   

100

 
315,5    

200   

100

 
440,0    

150   

100

III. Проведення загальноміських соціальних заходів 
до державних свят та визначних дат

          1.  Проведення загальноміських соціальних за-
ходів  для окремих категорій киян з нагоди Дня 
вшанування учасників бойових дій на  території 
інших держав, Дня захисника України, увічнення 
Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
шляхом відзначення Дня Перемоги, річниці 
Чорнобильської катастрофи, Міжнародного  дня 
інвалідів та інших свят   та визначних дат

2016 -2018 Департамент со-
ціальної політики 
та  районні в міс-
ті Києві державні 
адміністрації 

Бюджет 
м. Києва

2016 – 1885,5   
2017 – 5615,7  
2018 – 3702,9

Назва показника 2016 2017 2018

1.Показник затрат: 
Обсяг видатків, тис.грн 
2.Показники продукту: 
Кількість заходів, од. 
Кількість осіб, охоплених заходами, тис. осіб 
2. Показник ефективності: 
Середні видатки на проведення одного заходу, тис. грн 
3. Показник якості: 
Динаміка кількості осіб, охоплених заходом, %

 
1885,5  

15  
140,2   

125,7  

100 

 
5615,7  

15  
133,2      

381,8  

100

 
3702,9  

17  
149,0   

217,8  

103,1

 

Бюджет м. Києва 

2016 рік 2017 рік 2018 рік Бюджет  м. Києва  (тис. грн) 
2016  –  16 723,4 
2017  –  20 162,8 
2018  – 21 299,1 
Разом:   – 58 185,316 723,4 20 162,8 21 299,1

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про внесення змін 
до міської цільової комплексної програми 
профілактики та протидії злочинності 

в місті Києві «Безпечна столиця» 
на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням 

Київської міської ради 
від 14 квітня 2016 року № 334/334

Рішення Київської міської ради № 691/3698 від 14 грудня 2017 року 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 
67, частини другої статті 85 та статті 91 Бюджетного кодексу України, рішення Київської міської ради від 29 жовтня           
2009 року № 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті 
Києві», з метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики та протидії злочинності 
в столиці Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âíåñòè çì³íè äî ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ êîìï-
ëåêñíî¿ ïðîãðàìè ïðîô³ëàêòèêè òà ïðîòèä³¿ 
çëî÷èííîñò³ â ì³ñò³ Êèºâ³ «Áåçïå÷íà ñòîëèöÿ» 
íà 2016 - 2018 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 14 êâ³òíÿ 2016 ðîêó 
¹ 334/334, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

ðàäè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâî-
ïîðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ òà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþ-
äæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення Київської міської ради

від  14.12.2017 № 691/3698

Зміни
до міської цільової комплексної програми профілактики та протидії 
злочинності в місті Києві «Безпечна столиця» на 2016 - 2018 роки, 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 14 квітня 2016 року            
№ 334/334

1. Ïîçèö³þ 6 ðîçä³ëó I «ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÈ» âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«6. Ó÷àñíèêè (ñï³ââèêîíàâö³) Ïðîãðàìè:  Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³, 
Äåïàðòàìåíò ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
Óêðà¿íè, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè              
ó ì. Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³, ïðîêóðàòóðà ì³ñòà 
Êèºâà, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ 
ñëóæáè Óêðà¿íè  ó ì³ñò³ Êèºâ³, Ðåã³îíàëüíèé ñåð-
â³ñíèé öåíòð ÌÂÑ â ì. Êèºâ³, àïàðàò âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), äåïàðòàìåíòè, óïðàâë³ííÿ 
òà ³íø³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿), Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ñîö³àëüíèõ 
ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé 
öåíòð çàéíÿòîñò³, êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè¿â-
ì³ñüêñâ³òëî», êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè¿âñüêèé 
ìåòðîïîë³òåí», êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè¿âðå-
êëàìà», ðàéîíí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿».
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2. Ïîçèö³þ 9 ðîçä³ëó ² «ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÈ» âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«

9. Обсяг фінансових ресурсів, необхідних 
для реалізації Програми

   Орієнтовні обсяги фінансування Програми складають: 

Всього, тис. грн у тому числі, за роками

2016 рік 2017 рік 2018 рік

всього,              
у тому числі

352305,83 149051,11 120882,38 82372,34

9.1 коштів державного бюджету  -  -  - -

9.2 коштів бюджету м. Києва 352305,83 149051,11 120882,38 82372,34

9.3  коштів інших джерел  -  -  - - 
»

3. Ó ðîçä³ë³ ²V «ÎÁ¥ÐÓÍÒÓÂÀÍÍß ØËßÕ²Â ² ÇÀÑÎÁ²Â ÐÎÇÂ’ßÇÀÍÍß ÏÐÎÁËÅÌÈ, ÎÁÑßÃ²Â ÒÀ 
ÄÆÅÐÅË Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß, ÑÒÐÎÊ²Â ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÏÐÎÃÐÀÌÈ» òàáëèöþ «Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ 
Ïðîãðàìè:» âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«

Обсяг коштів, які пропонується за-
лучити на виконання Програми

2016 рік 2017 рік 2018 рік Усього витрат на виконан-
ня Програми (тис. грн)

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 149051,11 120882,38 82372,34 352305,83

Бюджет м. Києва 149051,11 120882,38 82372,34 352305,83

Кошти інших джерел - - - -
»

4. Ðîçä³ë V «ÑÊÎÐÎ×ÅÍ² ÏÎÇÍÀ×ÅÍÍß, ÙÎ ÇÓÑÒÐ²×ÀÞÒÜÑß Â ÐÎÇÄ²Ë² V² «ÍÀÏÐßÌÈ Ä²ßËÜ-
ÍÎÑÒ² ÒÀ ÇÀÕÎÄÈ Ì²ÑÜÊÎ¯ Ö²ËÜÎÂÎ¯ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎ¯ ÏÐÎÃÐÀÌÈ ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÈ ÒÀ ÏÐÎÒÈÄ²¯ 
ÇËÎ×ÈÍÍÎÑÒ² Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² «ÁÅÇÏÅ×ÍÀ ÑÒÎËÈÖß» äîïîâíèòè ïóíêòîì 23 òàêîãî çì³ñòó: 

«23. ÐÑÖ – Ðåã³îíàëüíèé ñåðâ³ñíèé öåíòð ÌÂÑ â ì. Êèºâ³.».
5. Ó ðîçä³ë³ VI «ÍÀÏÐßÌÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÒÀ ÇÀÕÎÄÈ Ì²ÑÜÊÎ¯ Ö²ËÜÎÂÎ¯ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎ¯ ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÈ ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÈ ÒÀ ÏÐÎÒÈÄ²¯ ÇËÎ×ÈÍÍÎÑÒ² Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² «ÁÅÇÏÅ×ÍÀ ÑÒÎËÈÖß»: 
5.1. Ãðàôè 2, 4 ïîçèö³¿ 3.1 ðîçä³ëó 3  ñëîâà «Äåïàðòàìåíò ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ïî-

ë³ö³¿ Óêðà¿íè» âèêëþ÷èòè.
5.2. Ó ãðàô³ 7 ïîçèö³é  3.3 ðîçä³ëó 3, 7.1, 7.2, 7,6, 7.8, 7.9, 7.10, 7.12, 7.13 ðîçä³ëó 7 äîïîâíèòè 

öèôðàìè  «190,0», «170,0, «935,319», «800,0», «240,0», «500,0», «800,0», «2387,586», «4000,0».
5.3. Ó ãðàô³ 5 ïîçèö³é  3.3 ðîçä³ëó 3, 7.2, 7,6, 7.8, 7.9, 7.10, 7.12, 7.13 ðîçä³ëó 7 öèôðè  «1386,08», 

«1960,638», «4600,0», «480,0», «2400,0», «1600,0», «7160,897», «1030,0»  çàì³íèòè öèôðàìè «1576,08», 
«28959,57», «5400,0», «720,0», «1700,0», «2400,0», «9548,483», «5030,0».

5.4. Ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 7.1 ðîçä³ëó 7 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿: «Ïåðåäáà÷èòè òåõí³÷íå óñòàòêóâàííÿ 
íà ïðîãðàìíèé ìîäóëü çàïèñó òà àíàë³çó òåëåôîííèõ ðîçìîâ «ÀÌÓÐ».

5.5. Ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 7.8 ðîçä³ëó 7 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿: «Çàáåçïå÷èòè îáñëóãîâóâàííÿ òà 
ñóïðîâîäæåííÿ öèôðîâèõ àâòîìàòè÷íèõ òåëåôîííèõ ñòàíö³é».

5.6. Ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 7.9 ðîçä³ëó 7 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿: «Çàáåçïå÷èòè ïðèäáàííÿ òà ñåðâ³ñíå 
îáñëóãîâóâàííÿ óñòàòêóâàííÿ òà îáëàäíàííÿ ñèñòåìè â³äåîíàãëÿäó àäì³í³ñòðàòèâíèõ áóäèíê³â ÃÓ ÍÏ».

5.7. Ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 7.13 ðîçä³ëó 7 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿: «Âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè ²Ð òåëå-
ôîí³¿ äëÿ ï³äðîçä³ë³â ÃÓ ÍÏ».

5.8. Ãðàôó 3 ïîçèö³é 7.1, 7.4, 7,9 ðîçä³ëó 7 âèêëàñòè ó íîâ³é ðåäàêö³¿: «2016-2017 ðîêè». 
5.9. Ó ãðàô³ 8 ïîçèö³é 7.1, 7.4, 7,9 ðîçä³ëó 7 öèôðè «170,0», «6935,0», «1200,0» âèêëþ÷èòè.
5.10. Äîïîâíèòè íîâîþ ïîçèö³ºþ 7.14 òàêîãî çì³ñòó:

«

№ 
з/п

Перелік заходів Програми Строк 
виконання 
заходу

Виконавці Загальний 
обсяг фі-
нансування, 
джерела

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

Очікуваний 
результат

2016 рік 2017 рік 2018 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7.14 Обладнати системою 
конт ролю та управління до-
ступом до адміністративних 
будівель поліції міста Києва, 
в тому числі електронного 
обліку відвідувачів

2018 рік Апарат, ГУ 
НП 

1370,0 

Бюджет 
міста Києва

- 1370,0 Контроль за 
доступом до 
адміністратив-
них будівель  
управлінь полі-
ції в реальному 
часі

»

5.11. Ãðàôó 3 ïîçèö³¿ 8.2 ðîçä³ëó 8 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿: «2016-2018 ðîêè».  
5.12. Ó ãðàôàõ 2, 4 ïîçèö³¿ 8.3 ðîçä³ëó 8 ñëîâà «Äåïàðòàìåíò ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ 

ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè» âèêëþ÷èòè.
5.13. Ó ãðàôàõ 5,7 ïîçèö³¿ 8.3 ðîçä³ëó 8 öèôðè «37391,0», «15000,0» çàì³íèòè öèôðàìè «39764,0», 

«17373,0».
5.14. Ïîçèö³þ 8.4 ðîçä³ëó 8 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«

№ 
з/п

Перелік заходів Програми Строк ви-
конання 
заходу

Вико-
навці

Загальний 
обсяг фі-
нансування, 
джерела

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

Очікуваний 
результат

2016 рік 2017 рік 2018 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8.4 Для забезпечення належного рів-
ня функціонування підрозділів 
превентивної діяльності (діль-
ничні офіцери поліції (ДОП), 
підрозділи ювенальної превенції, 
підрозділи забезпечення публіч-
ної безпеки та інші) передбачити 
асигнування на: 
-придбання канцелярського 
приладдя;  
-інформаційні таблички, типо-
графічна продукція; 
- придбання меблів для ДОП;  
-придбання оргтехніки та 
комп’ютерного обладнання;   
- проведення ремонтів 
адміністративних приміщень 
комунальної власності; 
-сервісне обслуговування та ре-
монт устаткування, обладнання 
та автомобільного транспорту

2016-2018  
роки

Апарат, 
ГУ НП 

40372,26 
Бюджет 
міста Києва 

11712,42              7112,42 18647,42 Забезпечен-
ня належних 
умов для  
виконання 
службових 
обов’язків   
підрозділів 
превен-
тивної 
діяльності    

»

5.15. Ãðàôó 3 ïîçèö³¿ 8.5 ðîçä³ëó 8 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿: «2016-2017 ðîêè».  
5.16. Ó ãðàô³ 5 ïîçèö³¿ 8.5 ðîçä³ëó 8 öèôðè «157756,4» çàì³íèòè öèôðàìè «122169,85».
5.17. Ó ãðàô³ 8 ïîçèö³¿ 8.5 ðîçä³ëó 8 öèôðè «35586,55» âèêëþ÷èòè.
5.18. Äîïîâíèòè ðîçä³ë 8 íîâèìè ïîçèö³ÿìè 8.7-8.9 òàêîãî çì³ñòó: 

«

№ 
з/п

Перелік заходів Про-
грами

Строк 
виконання 
заходу

Виконавці Загальний 
обсяг фі-
нансування, 
джерела

Орієнтовні обсяги фінансування (вар-
тість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний 
результат

2016 рік 2017 рік 2018 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8.7 Для належного мате-
ріально–технічного 
забезпечення ГУ НП  
щодо  забезпечення 
публічного порядку

2017-2018  
роки

Апарат, ГУ 
НП 

48455,191 
Бюджет 
міста Києва

19091,67 29363,521 Покращення 
матеріаль-
но-техніч-
ного забез-
печення

та безпеки в столиці 
передбачити виділення 
необхідних фінансових 
і матеріально-технічних 
ресурсів на: -придбання 
засобів зв’язку, орг-
техніки та спеціальних 
засобів; -придбання 
форменого одягу та 
речового майна для 
особового складу; -за-
безпечення створення 
та впровадження су-
часних інформаційних 
технологій

8.8 Для належного мате-
ріально–технічного 
забезпечення ГУ СБУ 
щодо  забезпечення без-
пеки в столиці придбати 
автотранспорт

2018  рік Апарат, ГУ 
СБУ 

6100,0 Бю-
джет міста 
Києва

 6100,0 Покращення 
матеріаль-
но-техніч-
ного забез-
печення

8.9  Для належного матері-
ально–технічного за-
безпечення РСЦ  щодо 
надання якісних послуг 
в столиці передбачити 
виділення необхідних 
фінансових ресурсів: - 
забезпечення створення 
та впровадження су-
часних інформаційних 
технологій;  - придбання 
обладнання, оргтехніки; 
- придбання автотран-
спорту; -облаштування 
території для прийняття 
практичних іспитів         

2018  рік Апарат, РСЦ 10284,0 Бю-
джет міста 
Києва

 10284,0 Покращення 
матеріаль-
но-техніч-
ного забез-
печення 

»

5.19 Ó ãðàô³ 5 ï³ñëÿ ïîçèö³¿ 8.11 ðîçä³ëó 8 öèôðè «303544,85» çàì³íèòè  öèôðàìè «371263,07».
5.20. Ó ãðàô³ 7 ï³ñëÿ ïîçèö³¿ 8.11 ðîçä³ëó 8 öèôðè «82282,38»  çàì³íèòè  öèôðàìè «123782,38».
5.21. Ó ãðàô³ 8 ï³ñëÿ ïîçèö³¿ 8.11 ðîçä³ëó 8 öèôðè «72211,36» çàì³íèòè  öèôðàìè «98429,58».
5.22. Òàáëèöþ  «Ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â Ïðîãðàìè çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèçíà÷åííÿ ïð³-

îðèòåò³â, ÿê³ ïîä³ëÿþòüñÿ íà 3 êàòåãîð³¿:» âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«

Категорія пріоритетності Захід, що підлягає фінансуванню

1 п. 7.4, 8.4, 8.5, 87 – ГУ НП 
п. 8.2, 8.5,  8.8  –  ГУ СБУ 
п. 8.5, 8.6 – ДПП   
п. 8.9 – РСЦ 

2 п. 3.1, 3.3, 7.2, 7.6, 7.9, 7.10,  7.13,  8.3 – ГУ НП

3 п. 4.5, 7.1, 7.3, 7.5, 7.7, 7.8, 7.11, 7.12,  8.1– ГУ НП  

»

6. Ó ðîçä³ë³ VI² «ÇÀÂÄÀÍÍß ÒÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍ² ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ ÏÐÎÃÐÀÌÈ» òàáëèöþ «Ðåçóëüòà-
òèâí³ ïîêàçíèêè Ïðîãðàìè:» âèêëàñòè ó òàê³é  ðåäàêö³¿:
«

Назва показника Роки

Од. вим. 2016 рік 2017 рік 2018 рік

Показники витрат (ресурсне забезпечення Програми) Тис. грн 149051,11 120882,38 82372,34

»

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про деякі питання використання майна, яке належить 
до комунальної власності територіальної громади міста 

Києва та перебуває у володінні та користуванні публічного 
акціонерного товариства «Київгаз»

Рішення Київської міської ради № 761/3768 від 20 грудня 2017 року 
Відповідно до статті 26, частин п’ятої, сьомої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

з метою безперебійного та надійного забезпечення споживачів міста Києва послугами централізованого газопос-
тачання Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1.Ïðîäîâæèòè ä³þ Äîãîâîðó íà âîëîä³ííÿ òà 
êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà â³ä 21 êâ³òíÿ 2006 ðîêó, óêëàäåíîãî 
ì³æ â³äêðèòèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì «Êè¿âãàç» 
òà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì.Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè äîäàòêîâîþ óãîäîþ ¹1, 
óêëàäåíîþ ì³æ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ 
àäì³í³ñòðàö³ºþ) òà â³äêðèòèì àêö³îíåðíèì òî-
âàðèñòâîì «Êè¿âãàç» 03 âåðåñíÿ 2007 ðîêó, (äàë³ 
- Äîãîâ³ð), äî 31 ãðóäíÿ 2027 ðîêó.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Óêëàñòè ç ïóáë³÷íèì àêö³îíåðíèì òîâà-
ðèñòâîì «Êè¿âãàç» äîäàòêîâó óãîäó äî Äîãîâîðó 
íà âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ñï³ëüíî ç ïóáë³÷íèì àêö³îíåðíèì òîâàðè-
ñòâîì «Êè¿âãàç» çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ 
ä³¿, íåîáõ³äí³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ï³äïóíêòó 2.1 ïóíêòó 
2 öüîãî ð³øåííÿ.

2.3. Ñï³ëüíî ç ïóáë³÷íèì àêö³îíåðíèì òîâàðè-
ñòâîì «Êè¿âãàç» íàïðàöþâàòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî 
êîìïëåêñíèõ çì³í äî Äîãîâîðó, â òîìó ÷èñë³ 

ùîäî âïðîâàäæåííÿ íàä³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ 
ñïîæèâà÷³â ì³ñòà Êèºâà ïîñëóãàìè ç öåíòðàë³-
çîâàíîãî ãàçîïîñòà÷àííÿ, ïðîâåäåííÿ ºäèíî¿ 
òåõí³÷íî¿ ïîë³òèêè, â³äíîâëåííÿ, ðåêîíñòðóêö³¿ 
òà åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ îñíîâíèõ ôîíä³â, 
ñòâîðåíèõ íîâèõ ïîòóæíîñòåé òà âïîðÿäêóâàííÿ 
³ñíóþ÷èõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ñèñòåì ãàçîïîñòà÷àííÿ, 
òà âðåãóëþâàííÿ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðèïè-
íåííÿì éîãî ä³¿.

2.4. Äî 30 êâ³òíÿ 2018 ðîêó ïîäàòè íà ðîçãëÿä 
Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ ïðîåêò äîäàòêîâî¿ óãîäè äî 
Äîãîâîðó, ðîçðîáëåíèé â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 
2.3 ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî äîäàòêîâó óãîäó, çà-
çíà÷åíó ó ï³äïóíêò³ 2.1 ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, 
â³ä ³ìåí³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ï³äïèñóº Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷-
íîãî êîìïëåêñó.   

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

 Додаток 
 до рішення Київської міської ради

 від 20.12.2017 № 761/3768

«Додаткова угода № 2 
до Договору на володіння та користування майном територіальної 

громади міста Києва від 21 квітня 2006 року, укладеного між Головним 
управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та відкритим 
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№136 (5049)

Про надання дозволу комунальному підприємству 
«Київський метрополітен» на списання шляхом ліквідації 

транспортних засобів
Рішення Київської міської ради № 561/3568 від 28 листопада 2017 року 

Відповідно до частини шостої статті 75, частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу України, частини п’ятої 
статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  рішення  Київської  міської  ради  від 19  липня  
2005 року  № 816/3391 «Про затвердження   Порядку  списання  основних  засобів  з  балансів   підприємств, установ  
та організацій  комунальної   власності   територіальної   громади   міста Києва», враховуючи звернення комунального 
підприємства «Київський метрополітен»  (лист від 22 квітня 2015 року № 677-Н),  Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про деякі питання використання майна, яке належить 
до комунальної власності територіальної громади міста 

Києва та перебуває у володінні та користуванні приватного 
акціонерного товариства «Акціонерна компанія 

«Київводоканал»
Рішення Київської міської ради № 762/3769 від 20 грудня 2017 року 

Відповідно до статті 26, частин п’ятої, сьомої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
з метою безперебійного та надійного забезпечення споживачів міста Києва послугами водопостачання та водо-
відведення Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1.  Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
«Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» íà ñïèñàííÿ øëÿõîì 
ë³êâ³äàö³¿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Çîáîâ’ÿçàòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
«Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» âèêîðèñòàòè ïðè-
äàòíå îáëàäíàííÿ  ë³êâ³äîâàíèõ òðàíñïîðòíèõ  
çàñîá³â äëÿ ðåìîíòó ³íøèõ òðàíñïîðòíèõ  çà-
ñîá³â, à íåïðèäàòí³ äåòàë³ òà  ìàòåð³àëè  çäàòè 
ï³äïðèºìñòâàì, ÿê³ çä³éñíþþòü çá³ð âòîðèííî¿ 
ñèðîâèíè, ç ïîäàëüøèì ñïðÿìóâàííÿì âèðó÷åíèõ 
êîøò³â äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà. 

3. Ïîçèö³¿  5.1, 5.2, 5.4, 5.5  äîäàòêà 1 äî 
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè  â³ä 1 ëèñòîïàäà 

2012 ðîêó ¹ 263/8547 «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ 
âèêîðèñòàííÿ ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà»» âè-
êëþ÷èòè.

4. Ïîçèö³¿ 5.1-5.6, 5.8-5.11  äîäàòêà 1 äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè  â³ä 29 ëèñòîïàäà 
2012 ðîêó ¹ 502/8786 «Ïðî ïðîäàæ òà ñïèñàííÿ 
îñíîâíèõ çàñîá³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà»  âèêëþ÷èòè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â.Êëè÷êî

1. Ïðîäîâæèòè ä³þ äîãîâîðó íà âîëîä³ííÿ òà 
êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà â³ä 01 ãðóäíÿ 2006 ðîêó (â íîâ³é 
ðåäàêö³¿ Óãîäè ïðî ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ â³ä-
êðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà 
êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» ìàéíà, ùî º êîìó-
íàëüíîþ âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì. Êèºâà, óêëàäåíî¿ 20.11.2003), óêëàäåíîãî ì³æ 
â³äêðèòèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì «Àêö³îíåðíà 
êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ 
äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ (äàë³ - Äîãîâ³ð), 
ùîäî ìàéíà, ÿêå º ïðåäìåòîì Äîãîâîðó, êð³ì 
ìàéíà, çàçíà÷åíîãî ó äîäàòêó 2.4 äî Äîãîâîðó, 
âèçíà÷åíîãî íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 02 ëèïíÿ 2015 ðîêó ¹655/1519 «Ïðî 
íàäàííÿ çãîäè ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâà-
ðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» 
íà ïîë³ïøåííÿ ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â ðàìêàõ 
ïðîåêòó «Ðåêîíñòðóêö³ÿ ñïîðóä î÷èñòêè ñò³÷íèõ 
êàíàë³çàö³éíèõ âîä ³ áóä³âíèöòâî òåõíîëîã³÷íî¿ 
ë³í³¿ ïî îáðîáö³ òà óòèë³çàö³¿ îñàä³â Áîðòíèöüêî¿ 
ñòàíö³¿ àåðàö³¿», äî 30 ãðóäíÿ 2033 ðîêó.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

 2.1. Óêëàñòè ç ïðèâàòíèì àêö³îíåðíèì òîâà-
ðèñòâîì «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» 
äîäàòêîâó óãîäó äî Äîãîâîðó íà âîëîä³ííÿ òà 
êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà â³ä 01 ãðóäíÿ 2006 ðîêó (â íîâ³é ðå-
äàêö³¿ Óãîäè ïðî ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ â³äêðèòîìó 
àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ 
«Êè¿ââîäîêàíàë» ìàéíà, ùî º êîìóíàëüíîþ 
âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, 
óêëàäåíî¿ 20.11.2003), óêëàäåíîãî ì³æ â³äêðèòèì 
àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ 
«Êè¿ââîäîêàíàë» òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâ-
íîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ, íà âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî 
ð³øåííÿ çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ñï³ëüíî ç ïðèâàòíèì àêö³îíåðíèì òîâà-
ðèñòâîì «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ ä³¿, íåîáõ³äí³ äëÿ 
ðåàë³çàö³¿ ï³äïóíêòó 2.1 ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ.

2.3. Ñï³ëüíî ç ïðèâàòíèì àêö³îíåðíèì òîâà-
ðèñòâîì «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» 
íàïðàöþâàòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî êîìïëåêñíèõ 

çì³í äî Äîãîâîðó íà âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ 
ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä 
01 ãðóäíÿ 2006 ðîêó (â íîâ³é ðåäàêö³¿ Óãîäè ïðî 
ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó 
òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» 
ìàéíà, ùî º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, óêëàäåíî¿ 20.11.2003), 
óêëàäåíîãî ì³æ â³äêðèòèì àêö³îíåðíèì òîâàðè-
ñòâîì «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» òà 
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ, 
â òîìó ÷èñë³ ùîäî âïðîâàäæåííÿ íàä³éíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ ñïîæèâà÷³â ì. Êèºâà ïîñëóãàìè 
ç âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ, ïðîâå-
äåííÿ ºäèíî¿ òåõí³÷íî¿ ïîë³òèêè, â³äíîâëåííÿ, 
ðåêîíñòðóêö³¿ òà åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ 
îñíîâíèõ ôîíä³â, ñòâîðåíèõ íîâèõ ïîòóæíîñòåé 
òà âïîðÿäêóâàííÿ ³ñíóþ÷èõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ñèñòåì 
âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ, òà âðåãóëþ-
âàííÿ ïèòàíü, ïîâ›ÿçàíèõ ç ïðèïèíåííÿì éîãî ä³¿.

2.4. Äî 30 êâ³òíÿ 2018 ðîêó ïîäàòè íà ðîçãëÿä 
Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ ïðîåêò äîäàòêîâî¿ óãîäè äî 
Äîãîâîðó íà âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä 01 ãðóäíÿ 
2006 ðîêó (â íîâ³é ðåäàêö³¿ Óãîäè ïðî ïåðåäà÷ó â 
óïðàâë³ííÿ â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 
«Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» ìàéíà, ùî 
º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì. Êèºâà, óêëàäåíî¿ 20.11.2003), óêëàäåíîãî ì³æ 
â³äêðèòèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì «Àêö³îíåðíà 
êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ 
äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ, ðîçðîáëåíèé â³äïî-
â³äíî äî ï³äïóíêòó 2.3 ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî äîäàòêîâó óãîäó, çà-
çíà÷åíó ó ï³äïóíêò³ 2.1 ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, 
â³ä ³ìåí³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ï³äïèñóº Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷-
íîãî êîìïëåêñó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â.Êëè÷êî

 Додаток 

акціонерним товариством «Київгаз», із змінами, внесеними додатковою 
угодою №1, укладеною між виконавчим органом Київської міської ради 

(Київською міською державною адміністрацією) та відкритим акціонерним 
товариством «Київгаз», від 03 вересня 2007 року

ì. Êè¿â      « » 2017 ðîêó

Âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ), äàë³ - ÓÏÎ-
ÂÍÎÂÀÆÅÍÈÉ, â îñîá³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Êëè÷êà Â³òàë³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à, ÿêèé ä³º íà 
ï³äñòàâ³ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», ç îäí³º¿ ñòîðîíè, Äåïàðòàìåíò 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â îñîá³ Ãóäçÿ Àíäð³ÿ Àíàòîë³éîâè÷à, ÿêèé ä³º íà ï³äñòàâ³ Ïîëîæåííÿ, ç 
äðóãî¿ ñòîðîíè, òà ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Êè¿âãàç», äàë³ - ÊÎÐÈÑÒÓÂÀ×, â îñîá³ ãîëî-
âè ïðàâë³ííÿ _____________________, ÿêèé ä³º íà ï³äñòàâ³ Ñòàòóòó, ç òðåòüî¿ ñòîðîíè, íàäàë³ ðàçîì 
³ìåíóþòüñÿ Ñòîðîíè,

â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä « » 2017 ðîêó óêëàëè öþ äîäàòêîâó 
óãîäó äî Äîãîâîðó íà âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà â³ä 
21 êâ³òíÿ 2006 ðîêó, óêëàäåíîãî ì³æ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà â³äêðèòèì 
àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì «Êè¿âãàç», ³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè äîäàòêîâîþ óãîäîþ ¹1, óêëàäåíîþ 
ì³æ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) 
òà â³äêðèòèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì «Êè¿âãàç», â³ä 03 âåðåñíÿ 2007 ðîêó, ïðî òàêå:

ÑÒÎÐÎÍÈ ä³éøëè çãîäè:
1. Âíåñòè äî Äîãîâîðó íà âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 

Êèºâà â³ä 21 êâ³òíÿ 2006 ðîêó, óêëàäåíîãî ì³æ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà â³äêðèòèì 
àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì «Êè¿âãàç», ³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè äîäàòêîâîþ óãîäîþ ¹1, óêëàäåíîþ 
ì³æ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) òà 
â³äêðèòèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì «Êè¿âãàç», â³ä 03 âåðåñíÿ 2007 ðîêó (äàë³ - Äîãîâ³ð) òàê³ çì³íè:

1.1. Çàì³íèòè ñòîðîíó ó Äîãîâîð³, à ñàìå: Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà âèêî-
íàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

1.2. Ó ïóíêò³ 4.1 ðîçä³ëó 4 «ÒÅÐÌ²Í Ä²¯ ÒÀ ÓÌÎÂÈ ÐÎÇ²ÐÂÀÍÍß ÄÎÃÎÂÎÐÓ» Äîãîâîðó ñëîâà òà 
öèôðè «ä³º äî 31 ãðóäíÿ 2017 ðîêó.» çàì³íèòè ñëîâàìè òà öèôðàìè «ä³º äî 31 ãðóäíÿ 2027 ðîêó.».

2. Óñ³ ³íø³ óìîâè Äîãîâîðó, íå çì³íåí³ ö³ºþ äîäàòêîâîþ óãîäîþ, çàëèøàþòüñÿ áåç çì³í, ÷èííèìè 
òà îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ Ñòîð³í.

3. Öÿ äîäàòêîâà óãîäà ñêëàäåíà óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, ó äâîõ îðèã³íàëüíèõ ïðèì³ðíèêàõ, ïî îäíî-
ìó äëÿ êîæíî¿ Ñòîðîíè, ùî ìàþòü îäíàêîâó þðèäè÷íó ñèëó òà º íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ Äîãîâîðó.

4. Öÿ äîäàòêîâà óãîäà íàáèðàº ÷èííîñò³ ç ìîìåíòó ¿¿ ï³äïèñàííÿ Ñòîðîíàìè òà ñêð³ïëåííÿ 
ïå÷àòêàìè Ñòîð³í.

Ì²ÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß, ÐÅÊÂ²ÇÈÒÈ ÒÀ Ï²ÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐ²Í
Âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ)
Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ÏÀÒ «Êè¿âãàç»

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â.Êëè÷êî

 до рішення Київської міської ради
 від 20.12.2017 № 762/3769

«Додаткова угода № __ 
до Договору на володіння та користування майном територіальної 

громади міста Києва від 01 грудня 2006 року (в новій редакції Угоди про 
передачу в управління відкритому акціонерному товариству «Акціонерна 

компанія «Київводоканал» майна, що є комунальною власністю 
територіальної громади м. Києва, укладеної 20.11.2003), укладеного 

між відкритим акціонерним товариством «Акціонерна компанія 
«Київводоканал» та Київською міською державною адміністрацією

ì.Êè¿â      « » 2017 ðîêó

Âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ), äàë³ - ÓÏÎ-
ÂÍÎÂÀÆÅÍÈÉ, â îñîá³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Êëè÷êà Â³òàë³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à, ÿêèé ä³º íà 
ï³äñòàâ³ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», ç îäí³º¿ ñòîðîíè, òà Ïðèâàòíå 
àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë», äàë³ - ÊÎÐÈÑÒÓÂÀ×, â îñîá³ ãîëîâè 
ïðàâë³ííÿ - ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Íîâèöüêîãî Äìèòðà Þð³éîâè÷à, ÿêèé ä³º íà ï³äñòàâ³ Ñòàòóòó, 
ç äðóãî¿ ñòîðîíè, íàäàë³ ðàçîì ³ìåíóþòüñÿ Ñòîðîíè,

â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä « » 2017 ðîêó óêëàëè öþ äîäàòêîâó 
óãîäó äî Äîãîâîðó íà âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä 
01 ãðóäíÿ 2006 ðîêó (â íîâ³é ðåäàêö³¿ Óãîäè ïðî ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó 
òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» ìàéíà, ùî º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, óêëàäåíî¿ 20.11.2003), óêëàäåíîãî ì³æ â³äêðèòèì àêö³îíåðíèì òîâà-
ðèñòâîì «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ 
ïðî òàêå:

ÑÒÎÐÎÍÈ ä³éøëè çãîäè:
1. Âíåñòè äî Äîãîâîðó íà âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 

Êèºâà â³ä 01 ãðóäíÿ 2006 ðîêó (â íîâ³é ðåäàêö³¿ Óãîäè ïðî ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ â³äêðèòîìó àêö³-
îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» ìàéíà, ùî º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, óêëàäåíî¿ 20.11.2003), óêëàäåíîãî ì³æ â³äêðèòèì àêö³îíåðíèì 
òîâàðèñòâîì «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³-
ñòðàö³ºþ (äàë³ - Äîãîâ³ð) òàê³ çì³íè:

1.1. Ó ïóíêò³ 4.1 ðîçä³ëó 4 «ÒÅÐÌ²Í ÒÀ ÓÌÎÂÈ ÐÎÇ²ÐÂÀÍÍß ÄÎÃÎÂÎÐÓ» ñëîâà òà öèôðè «ùîäî 
³íøîãî ìàéíà, ÿêå º ïðåäìåòîì öüîãî Äîãîâîðó - äî 31 ãðóäíÿ 2017 ðîêó.» çàì³íèòè ñëîâàìè 
òà öèôðàìè «ùîäî ³íøîãî ìàéíà, ÿêå º ïðåäìåòîì öüîãî Äîãîâîðó, - äî 30 ãðóäíÿ 2033 ðîêó.».

1.2. ²íø³ óìîâè Äîãîâîðó, íå çì³íåí³ ö³ºþ äîäàòêîâîþ óãîäîþ, çàëèøàþòüñÿ áåç çì³í.
2. Öÿ äîäàòêîâà óãîäà ñêëàäåíà óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, ó äâîõ îðèã³íàëüíèõ ïðèì³ðíèêàõ, ïî îäíî-

ìó äëÿ êîæíî¿ Ñòîðîíè, ùî ìàþòü îäíàêîâó þðèäè÷íó ñèëó òà º íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ Äîãîâîðó.
3. Öÿ äîäàòêîâà óãîäà íàáèðàº ÷èííîñò³ ç ìîìåíòó ¿¿ ï³äïèñàííÿ Ñòîðîíàìè òà ñêð³ïëåííÿ 

ïå÷àòêàìè Ñòîð³í.

Ì²ÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß, ÐÅÊÂ²ÇÈÒÈ ÒÀ Ï²ÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐ²Í

Âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) 
àäðåñà: 01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36 
êîä ªÄÐÏÎÓ 00022527 
 Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Â. Êëè÷êî
 
ÏðÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë»
01015, ì. Êè¿â, âóë. Ëåéïöèçüêà, 1-à
Êîä ªÄÐÏÎÓ: 03327664,
Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ - ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
ÏðÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë»
Ä. Þ. Íîâèöüêèé»
 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â.Êëè÷êî

Додаток  
до рішення Київської міської ради 
від 28.11.2017 року № 561/3568

Транспортні засоби, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, враховуються на балансі комунального підприємства 

«Київський метрополітен», дозвіл на списання шляхом ліквідації яких 
надається 

№
п/п

Найменування транспортних  засо-
бів та їх технічна характеристика

Рік випуску Первісна балансо-
ва вартість, грн

Залишкова балансо-
ва вартість, грн

Підстава для списання

1 ГАЗ 2705,
державний № 29625КА,
кузов № ХТН270500V0035141,
інв. № КСР/1058052,
пробіг  464439 км

1997 12974,57 12974,57 Акт на списання авто-
транспортних засобів від 5 
березня 2015  року № 9

2 ГАЗ 31029,
державний № 33172КА,
шасі № ХТН310290R0269079,
інв. № КСР/1058043,
пробіг  590267 км

1994 12832,86 12832,86 Акт про списання авто-
транспортних засобів від  5 
березня 2015  року № 12
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3 ГАЗ 3110,
державний № 24996КА,
кузов № ХТН311000V0012484,
інв. № КСР/1058053,
пробіг  548191 км

1997 16426,06 16426,06 Акт про списання авто-
транспортних засобів від 5 
березня 2015  року № 6

4 ГАЗ 330210,
державний № 49776КА,
шасі № ХТН330210S1516159,
інв. № КСР/1058045,
пробіг  507260 км

1995 16407,89 16407,89 Акт про списання авто-
транспортних засобів від 5 
березня 2015  року № 3

5 ГАЗ 330210,
державний № 49778КА,
шасі № ХТТ330210S1516179,
інв. № КСР/1058046,
пробіг  502605 км

1995 16407,89 16407,89 Акт про списання авто-
транспортних засобів від 5 
березня 2015  року № 7

6 ГАЗ 53,
державний № 23749КА,
шасі № ХТН532700J1167267,
інв. № КСР/1058017,
пробіг  372849 км

1988 14618,45 14618,45 Акт про списання авто-
транспортних засобів від 5 
березня 2015  року № 2

7 ГАЗ 5312,
державний № 13432КА,
шасі № 0817467,
інв. № КСР/1058010,
пробіг  459204 км

1984 12080,47 12080,47 Акт про списання авто-
транспортних засобів від 5 
березня 2015  року № 8

8 ЗИЛ 130,
державний № 15379КА,
шасі № 2171515,
інв. № КСР/1058011,
пробіг  237694 км

1983 16106,22 16106,22 Акт про списання авто-
транспортних засобів від 5 
березня 2015  року № 13

9 ЗИЛ 130,
державний № 22348КА,
інв. № КСР/1058001,
пробіг  973965 км

1973 11470,6 11470,6 Акт про списання авто-
транспортних засобів від 5 
березня 2015  року № 11

10 ЗИЛ 431410,
державний № 18447КА,
шасі № К2966171,
інв. № КСР/1058020,
пробіг  501099 км

1989 17491,51 17491,51 Акт про списання авто-
транспортних засобів від 5 
березня 2015  року № 10

11 ЗИЛ-ММЗ 4502,
державний № 20909КА,
шасі № L2975051,
інв. № КСР/1058021,
пробіг  479954 км

1990 30547,97 30547,97 Акт про списання авто-
транспортних засобів від 5 
березня 2015  року № 5

12 КАМАЗ 5511,
державний № 13433КА,
шасі № 5511284403,
інв. № КСР/1058016,
пробіг  479954 км

1987 72900,94 72900,94 Акт про списання авто-
транспортних засобів від 5 
березня 2015  року № 4

13 FIAT TEMPRA,
державний № 04961КА,
шасі № ZFA15900005018225,
інв. № КСР/1058050,
пробіг  173597 км

1996 33980,84 33980,84 Акт про списання авто-
транспортних засобів від 5 
березня 2015  року № 1

14 ГКБ-8328,
державний № 2158УЧ,
шасі № 0008290,
інв. № КСР/1058027,
пробіг  285348 км

1991 13419,45 13419,45 Акт про списання авто-
транспортних засобів від 5 
березня 2015  року № 14

ВСЬОГО: - 297665,72 297665,72 -

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â.Êëè÷êî

Про надання дозволу на списання шляхом продажу 
та ліквідації транспортних засобів

Рішення Київської міської ради № 562/3569 від 28 листопада 2017 року 
Відповідно до частини шостої статті 75, частини десятої статті 78 Господарського кодексу України, пункту 30 

частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 7 
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», рішення Київської 
міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів 
підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи кло-
потання підприємств та установ комунальної власності територіальної громади міста Києва, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë ï³äïðèºìñòâàì òà óñòàíîâàì 
íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³ çà ïî-
÷àòêîâîþ âàðò³ñòþ, âèçíà÷åíîþ çà ðåçóëüòàòàìè 
íåçàëåæíî¿ îö³íêè òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ 
íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì 
1 äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ï³äïðèºìñòâàì òà óñòàíîâàì, çàçíà÷åíèì 
ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ:

2.1. Çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ 
ç ïðîäàæåì íà àóêö³îí³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, 
çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó òðàíñïîðòíèõ 
çàñîá³â, ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

3. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó íåêîìåðö³é-
íîìó ï³äïðèºìñòâó «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-
ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 2» Ñîëîì’ÿíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ë³ê-

â³äàö³¿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü 
äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì 2 äî 
öüîãî ð³øåííÿ.

4. Çîáîâ’ÿçàòè êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³ä-
ïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ 
äîïîìîãè ¹2» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 
âèêîðèñòàòè ïðèäàòíå îáëàäíàííÿ òðàíñïîðòíèõ 
çàñîá³â, äîçâ³ë íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ 
ÿêèõ íàäàºòüñÿ, äëÿ ðåìîíòó ³íøèõ òðàíñïîðò-
íèõ çàñîá³â, à íåïðèäàòí³ äåòàë³ òà ìàòåð³àëè â 
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çäàòè ï³äïðèºìñòâàì, 
ÿê³ çä³éñíþþòü çá³ð âòîðèííî¿ ñèðîâèíè,  ç ïî-
äàëüøèì ñïðÿìóâàííÿì âèðó÷åíèõ êîøò³â äî 
áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

5. Ïîçèö³¿ 2.1 òà 2.2 äîäàòêà 1 äî ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 âåðåñíÿ 2016 ðîêó 
¹ 36/1040 «Ïðî ñïèñàííÿ øëÿõîì ïðîäàæó òà 

ë³êâ³äàö³¿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà» âèêëþ÷èòè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â.Êëè÷êî

Додаток 1 
до рішення Київської міської ради
від 28.11.2017 року № 562/3569

Транспортні засоби, 
які належать до комунальної власності територіальної громади міста 
Києва, дозвіл на списання шляхом продажу на аукціоні за початковою 

вартістю, визначеною за результатами незалежної оцінки яких надається

№ 
п/п 

Найменування транспортного засобу та
його технічна характеристика

Рік 
ви-
пуску 

Первісна 
балансова 
вартість,
грн

Знос, 
грн

Залишкова 
балансова 
вартість,
грн

Підстава для списання 

1 2 3 4 5 6 7

1. Київська міська клінічна лікарня № 1

1.1. ГАЗ 66, реєстраційний № 11122КА, двигун 
№ 513141391, шасі/кузов № ХТН006622N0707296, 
пробіг 202449 км

1992 6586,00 6586,00 0,00 Акт на списання авто-
транспортних засобів 
від 25.10.2016 № 1

1.2. ГАЗ 32213, реєстраційний № АА0346НІ, двигун 
№ *40260F*Y0121332, шасі/кузов 
№ Y7F270500Y0052842, пробіг 608842 км

2000 32535,00 32535,00 0,00 Акт на списання авто-
транспортних засобів 
від 25.10.2016 № 2

1.3. РАФ 977, реєстраційний № 30318КА, 
двигун № 402073436, шасі/рама № 271338, 
пробіг 376138 км

1995 19360,00 19360,00 0,00 Акт на списання авто-
транспортних засобів 
від 25.10.2016 № 3

1.4. ГАЗ 31029, реєстраційний № 02149КА, двигун 
№ 4021031231, шасі/кузов  № ХТН310290Т0405425, 
пробіг 298909 км

1996 26900,00 26900,00 0,00 Акт на списання авто-
транспортних засобів 
від 25.10.2016 № 4

1.5. ГАЗ 3110, реєстраційний № 34733КА, двигун 
№ 40210D* Y0081954, шасі/кузов  
№ Y6С31000Y0361735, пробіг 336034 км

2000 23530,00 23530,00 0,00 Акт на списання авто-
транспортних засобів 
від 25.10.2016 № 5

1.6  
.

ТОYОТА Ні Асе 2400, реєстраційний № 30324КА, 
двигун № 2L3516671, шасі/кузов  №  LН1040004129, 
пробіг 669519 км

1993 16618,00 16618,00 0,00 Акт на списання авто-
транспортних засобів 
від 25.10.2016 № 6

2. Київська міська клінічна лікарня № 3

2.1. ГАЗ 31023, реєстраційний № 59533КТ, 
двигун № 92729, шасі/кузов № б/н, пробіг 111902 км

1997 42408,00 42408,00 0,00 Акт на списання авто-
транспортних засобів 
від 30.10.2016 № 1

3. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Дарницького району м. Києва

3.1. ГАЗ 3110, реєстраційний № 46289КА, двигун 
№ 40620Д23109885, шасі/кузов № 31100030541130, 
пробіг 394909 км

2003 37927,00 37927,00 0,00 Акт на списання авто-
транспортних засобів від 
10.04.2017 № 66

4. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Шевченківського району м. Києва

4.1. ВАЗ 21043, реєстраційний № АА7792ОК, двигун  
№ 21037060268, шасі/кузов № ХТА21043020898737, 
пробіг 224458 км

2002 18329,00 18329,00 0,00 Акт на списання авто-
транспортних засобів від 
23.03.2017 № 1

5. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Подільського району      м. Києва

5.1. ВАЗ 21043, реєстраційний № 33755КТ, двигун № б/н
шасі/кузов № Y9L2104303L005060, пробіг 386157 км

2003 29016,00 29016,00 0,00 Акт на списання авто-
транспортних засобів від 
22.12.2016 № 1

6. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Подільського району м. Києва

6.1. ВАЗ 21043, реєстраційний № 52241КТ, 
двигун № 21037161491,
шасі/кузов № ХТА21043020900287, пробіг 198950 км

2003 38456,00 37229,25 1226,75 Акт на списання авто-
транспортних засобів від 
14.02.2017 № 38

6.2. ВАЗ 21043, реєстраційний № 25263КТ, двигун 
№ 21037157607, шасі/кузов № ХТА21043030937180 
УНІВЕРСАЛ, пробіг 220020 км

2003 21685,00 21685,00 0,00 Акт на списання авто-
транспортних засобів від 
14.02.2017 № 37

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â.Êëè÷êî

Додаток 2 
до рішення Київської міської ради
від 28.11.2017 року № 562/3569

Транспортні засоби, 
які належать до комунальної власності територіальної громади міста 

Києва, дозвіл на списання шляхом ліквідації яких надається комунальному 
некомерційному  підприємству «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 2» Солом’янського району м. Києва

№  
п/п 

Найменування транспортного засобу 
та його технічна характеристика

Рік 
випус-
ку 

Первісна 
балансова 
вартість, грн

Знос,  
грн

Залишкова  
балансова 
вартість, 
грн

Підстава для списання 

1. ЗАЗ 110206, реєстраційний 
№ АА2685ІС, двигун 
№ 24500030446314, шасі/кузов 
№Y6D11020630383159, пробіг 215200 
км

2003 15260,00 15260,00 0,00 Акт на списання автотранспортних 
засобів від 04.04.2017 № 1, лист 
Товарної біржі «Універсальна товар-
но-сировинна біржа» від 06.03.2017 
№ 64-1/03/2017

2. ВАЗ 2107, реєстраційний 
№ АА2689ІС, двигун № 21048470895, 
кузов № ХТА21070062429600, рама 
№Y6L2107006L039800, пробіг 152470 
км

2006 28475,00 28475,00 0,00 Акт на списання автотранспортних 
засобів від 04.04.2017 № 2, лист 
Товарної біржі «Універсальна товар-
но-сировинна біржа» від 06.03.2017 
№ 64-1/03/2017

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â.Êëè÷êî

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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1 Øåâ÷åíê³âñüêèé Î. Òåë³ãè âóëèöÿ 15-à 256,10 0 256,10 256,10 ìàéñòåðí³ Çàäîâ³ëüíèé í³ í³ í³ Îñâ³òí³ ïîñëóãè 

2 Øåâ÷åíê³âñüêèé Ì. Êîöþáèí-
ñüêîãî âóëèöÿ 12-á 2,00 0 2,00 2,00 2-é ïîâåðõ Çàäîâ³ëüíèé í³ í³ í³ Äëÿ ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè

3 Øåâ÷åíê³âñüêèé Âîëîäèìèðñüêà âóëèöÿ 1 2,00 0 2,00 2,00 2-é ïîâåðõ Çàäîâ³ëüíèé í³ í³ í³ Äëÿ ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè

4 Øåâ÷åíê³âñüêèé Ïðîð³çíà âóëèöÿ 19-à 2,00 0 2,00 2,00 2-é ïîâåðõ Çàäîâ³ëüíèé í³ í³ í³ Äëÿ ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè

5 Øåâ÷åíê³âñüêèé Øóëÿâñüêà âóëèöÿ 10/12 2,00 0 2,00 2,00 1-é ïîâåðõ Çàäîâ³ëüíèé í³ í³ í³ Äëÿ ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè***

6 Øåâ÷åíê³âñüêèé Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â âóëèöÿ 27 2,00 0 2,00 2,00 2-é ïîâåðõ Çàäîâ³ëüíèé í³ í³ í³ Äëÿ ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè

* ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïðèâàòèçàö³þ îá'ºêòà îðåíäè
** íàä³éøëà çàÿâà â³ä ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ÿê³ ìàþòü ïðàâî íà óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 9 ÇÓ "Ïðî îðåíäó äåðæàâíîãî òà êîìóíàëüíîãî ìàéíà")
*** íàä³éøëà çàÿâà ç ïàêåòîì äîêóìåíò³â íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ  
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати в оренду майно, 
що віднесене до сфери управління та стосовно якого надійшла заява:

- Частина даху (антеномісце), загальною площею 7,0 кв. м, будівлі палацу культури «Дарниця» на вул. 
Заслонова, 18, з метою розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) 
зв'язку, терміном на 2 роки 364 дні. Орендна ставка становить 60 % від вартості об'єкта оренди. Вартість 
об'єкта оренди станом на 31.08.2017 становить 118 500,00 грн. Орендна плата за місяць становить 6 030,46 
грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції. Балансоутримувач - Управління культури Дарницької районної 
в місті Києві державної адміністрації (вул. О. Кошиця, 11). Термін прийняття заяв про намір взяти майно в 
оренду - 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення. Заяви приймаються за адресою: 
вул. О. Кошиця, 11, каб.114 або каб. 323. Довідкову інформацію можна отримати за тел.: 564-98-42,564-92-01.

До уваги Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія 
«Фагор» (вул. Німанська, 3, м.Київ).

Печерський районний суд м. Києва викликає Вас в якості відповідача в судове 
засідання по цивільній справі за позовом Кашко Оксани Василівни до Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фагор», за участі третьої 
особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Плеяда» 
про стягнення грошових коштів, яке відбудеться 12 лютого 2018 року о 16.00 за 
адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, каб. 12.

Суддя Л.І. Цокол

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

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

№ 
п/п

Балансоутримувач 
(юридична адреса, 
контактний теле-
фон)

Дані про об'єкт оренди

Характерис-
тика

Місцезнахо-
дження

Загальна 
площа, кв.м

Орендна 
ставка 
у %

Запропонована за-
явником мета викорис-
тання приміщення

Строк оренди 
запропонований 
заявником

Орендна 
плата за 1 
кв.м, грн

Розмір 
місячної 
орендної 
плати, грн

Вартість 
об'єкта 
оренди, грн 
без ПДВ

1 Дитяча клінічна 
лікарня № 5 Свято-
шинського району 
м. Києва (бульв. 
Вернадського, 53, 
м.Київ, 03142 
тел. 450-55-95)

1 поверх 
лабораторно-
діагностич-
ного корпусу

бульв. Вер-
надського, 53 
літ.А

20,7 10 Розміщення суб'єкта 
господарювання, що 
діє на основі приватної 
власності та про-
вадить господарську 
діяльність з медичної 
практики (кабінет УЗД)

Станом на 31.08.2017

2 роки 364 дні 168,31 3483,98 418078,0

2 КП "Київжитло-
спецексплуатація" 
(вул. Володи-
мирська, 51-а, 
234-23-24)  

3 поверх вул. Шолом-
Алейхема, 3 
літ.А

19,8 1 Розміщення благо-
дійної організації

Станом на 30.09.2017

2 роки 364 дні 14,24 282,00 338400,00

3 н/будинок вул. Михай-
лівська, 16-а 
літ. І

141,4 10 Проведення виставок 
непродовольчих 
товарів без здійснення 
торгівлі та виставок-
продажу

Станом на 30.11.2017

до дати підписан-
ня акту прийман-
ня -передавання 
приміщення 
переможцем аук-
ціону, але не 
більше ніж 2 роки 
364 дні

157,70 22299,16 2675900,00

4
 

Амбулаторно-по-
ліклінічний заклад 
"Київський міський 
дитячий діаг-
ностичний центр" 
(02068, Урловська, 
13 , 220-19-57,102 
(ВНУТР))
 

цоколь
 

Урлівська, 13
 

121,80
 

6
 

Розміщення їдальні, 
що не здійснює продаж 
товарів підакцизної 
групи
 

Станом на 31.09.2017

2 роки 364 дні 83,85 10212,5 2042500,00

5
 

Дитяча клінічна 
лікарня №7 Пе-
черського району 
(01133, Підвисо-
цького Професора, 
46, 285-14-36)
 

1 поверх
 

Підвисоцько-
го Професо-
ра,4 літ.Б
 

11,00
 

7
 

Розміщення торговель-
ного об'єкта з продажу 
товарів дитячого асор-
тименту
 

Станом на 31.09.2017

2 роки 364 дні 182,95 2012,50 345000,00

6
 
 
 

КП «Київська міська 
стоматологічна по-
ліклініка» (вул. Ми-
коли Пимоненка, 
10-а, 486-80-90)
 
 
 

1 поверх
 
 
 

вул. 
Пимоненка 
Миколи, 10-а 
(загальна 
площа 
об'єкта орен-
ди 198,50 
кв. м)
 
 
 

124,60
 

5
 

Розміщення оздоров-
чого закладу для дітей 
та молоді
 

Станом на 31.08.2017

2 роки 364 дні
 
 

142,01
 
 

28189,26
 
 

4387200,00
 
 

47,00 5 Побутове обслугову-
вання населення

26,90 25 Розміщення сауни

7
 

Стоматологіч-
на поліклініка 
Дарницького 
району (020121, 
вул. Вербицького 
Архітектора, 3-б, 
564-61-86)
 

1 поверх
 

вул. Вербиць-
кого Архітек-
тора, 3-б
 

загальна 
площа 47,89 
(в тому числі 
21,78 місця 
загального 
користува- 
ння)
 

10 (20% 
від оренд- 
ної плати 
на місця 
загаль-
ного ко-
ристуван-
ня)

Розміщення приват-
ного закладу охорони 
здоров'я
 

Станом на 31.10.2017

2 роки 364 дні 106,67 5108,52 963600,00

8 Комунальне 
підприємство «ПЕ-
ЧЕРСЬКСЕРВІС» 
(01103, м. Київ, 
вул. Військовий 
проїзд, 1 
тел. (044) 285-47-16

Цокольний 
поверх

вул. Військо-
вий проїзд, 1, 
літ. К

Загальна 
площа 901,60 
в т. ч:  
44,40  
495,10  
362,10

15
8
18

офіс
склад
склад-магазин

Станом на 30.09.2017

2 роки 364 дні 101,15 4490,97 7295600

53,95 26708,47 

121,38 43950,83 

83,35 75149,97

Для ознайомлення з об'єктами оренди необхідно звертатись за телефонами до Балансоутримувача.
Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня після публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. 

Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва.
Отримати довідкову інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва, каб. 524, теле-

фони для довідок: 202-61-77, 202-61-76, 202-61-96.

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
оголошує конкурс на право оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва

№ 
п/п

Інформація про об'єкт оренди Реквізити для сплати 
авансової орендної плати

Характеристика та місцезнаходження Мета використання Стартовий розмір 
орендної плати грн 
(без ПДВ)

Розмір авансової 
орендної плати, 
грн

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ ТА ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ

1. Нежитлові приміщення загальною 
площею 53,40кв. м за адресою: вул. 
Сагайдачного, № 39 літ. А, (1-й поверх) 
(ДМШ№1)

Продаж непродо-
вольчих товарів (18%) 
та інше

33741,09 67482,18 КОД ЄДРПОУ 37393721; 
МФО 820019; 
р/р 31553202377979 
в ГУ ДКСУ м. Києва

Рекомендований строк оренди об'єкта - 2 роки 364 дні. 
Умови конкурсу:
- стартова орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця;
- використання об'єкта оренди за цільовим призначенням,
- додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість у розмірах та порядку, визначених чинним законодав-

ством України;
- компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого суб'єкта на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди, 

витрат орендодавця або підприємства-балансоутримувача на публікацію оголошень про конкурс та вивчення попиту за виставлени-
ми рахунками відповідних засобів масової інформації (у разі відсутності бюджетного фінансування цих витрат). Розмір компенсації 
витрат на здійснення незалежної оцінки не може бути більшим, ніж показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки 
майна, визначені Фондом державного майна України;

- укладання з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронного договору, в якому зазначені заходи по утриманню 
та збереження пам'ятки культурної спадщини;

- страхування орендованого майна;
- відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання майна, а саме:
- плата за користування земельною ділянкою, на якій розташований об'єкт оренди;
- амортизаційні відрахування на об'єкт оренди;
- експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача);
- відшкодування підприємству (балансоутримувачу) вартості комунальних послуг; витрат на утримання прибудинкової території, 

вартості послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, 
у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплата за послуги на підставі договорів з постачальниками;

- утримання об'єктів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці;
- підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об'єкта оренди;
- у повному обсязі виконувати усі зобов'язання, зазначені у договорі оренди.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії в запечатаному конверті прошнуровані та пронумеровані 

документи разом з описом:
1) заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, 

яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу;
пропозиції щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу 

в день проведення конкурсу); інформацію про засоби зв'язку з ним;
2) відомості про претендента: для юридичної особи:
документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
копії установчих документів (завірені заявником) та базовий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців, який виданий не більше як за 30 днів до дня подачі документів;
для фізичної особи:
копію документа, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на представника;
за наявності відповідного статусу - базовий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 

який виданий не більше як за 30 днів до дня подачі документів;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника 

єдиного податку.
3) документи, що засвідчують сплату авансової орендної плати.
На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначений об'єкт оренди, найменування претендента на участь у конкурсі та 

напис «Конкурсна пропозиція» (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі). Конкурсна пропозиція 
повинна містити найменування претендента юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові - фізичної особи, інформацію про 
об'єкт оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати за один місяць (без врахування ПДВ).

Додаткові пропозиції до договору оренди подаються в окремому конверті з написом «Додаткові пропозиції».
Конкурс буде проведено через 20 календарних днів, після опублікування інформації в газеті "Хрещатик", за адресою: м. Київ, 

Контрактова площа, 2, кім. 9. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений 
відповідно до законодавства України, конкурс буде проведено на перший за ним робочий день.

Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі - за 3 робочі дні до дати проведення конкурсу: 16 січня 2018 р. до 16.00.
Для отримання додаткової інформації звертатись до відділу з питань майна комунальної власності Подільської районної в місті 

Києві державної адміністрації за адресою: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 37-б, к.2, тел. 485-18-87.

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати в оренду майно, що віднесене 
до сфери управління та стосовно якого надійшла заява:

- Нежитлові приміщення, загальною площею 72,00 кв. м що розташовані на 1 поверсі Школи І-ІІІ ступенів № 62 
Дарницького району м. Києва на вул. Княжий Затон, 17-в, з метою розміщення фізкультурно-спортивного закладу, 
діяльність якого  спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту, терміном на 2 роки 364 дні. 
Орендна ставка становить 3% від вартості об’єкта оренди. Вартість об’єкта оренди станом на 31.10.2017 становить 
1 321 000,00 грн. Орендна плата за місяць становить 3 332,22 грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції (погодинна 
оренда розраховується відповідно до погодженого навчальним закладом графіку). Балансоутримувач – Управління 
освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (Харківське шосе, 168-к). Термін прийняття заяв про 
намір взяти майно в оренду – 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення. Заяви приймаються за 
адресою: вул. О. Кошиця, 11, каб. 114 або каб. 323. Довідкову інформацію можна отримати за тел.: 564-98-42, 564-92-01.

Оголошення про намір передати в оренду об'єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва та передані до сфери управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації. Орендода-
вець - Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація. Балансоутримувач - Управління освіти Солом'янської 
районної в місті Києві державної адміністрації - нежитлові приміщення, розташовані на 1 поверсі спеціалізованої школи 
№ 159 за адресою: вул. Генерала Тупикова, 22, загальною площею 339,00 кв.м, запропонована заявником мета викорис-
тання - розміщення фізкультурно-спортивного закладу, діяльність якого спрямована на організацію та проведення занять 
різними видами спорту (проведення занять з гімнастики), погодинна оренда, строк оренди - 2 роки 364 дні. Ринкова 
вартість майна станом на 31.10.2017 становить - 4 650 200 грн (без ПДВ). Розмір орендної плати за одну годину 20,99 
грн (без ПДВ). Місячна орендна плата визначається згідно з графіком використання приміщень. Пн.,Ср., Пт. з 18.00 до 
20.00 (6 год. на тиждень). Термін прийняття заяв про оренду - 10 робочих днів з дня наступного після публікації оголо-
шення. Заяви про оренду приймаються за адресою: 03020, просп. Повітрофлотський, 41, Солом'янська районна в місті 
Києві державна адміністрація, каб. 179. Отримати довідкову інформацію можна за тел.: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМ-
ПАНІЯ "БІ-ЛЕНД" повідомляє, що Загальними зборами Учасників ТОВА-
РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
"БІ-ЛЕНД" прийнято рішення (Протокол № 11 від 21 грудня 2017 року) про 
подання заяви про виключення фінансової установи з Державного реєстру 
фінансових установ.
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Київрада розширила 
перелік пільг для 
постраждалих під час 
Революції Гідності
НА ПЛЕНАРНОМУ засіданні Київради депутати 
внесли зміни до порядку надання додаткових пільг 
та гарантій сім’ям Героїв Небесної Сотні. 

Відповідно до змін, надаються нові пільги та роз-
ширюються категорії отримувачів додаткових гарантій. 
Відтак, до переліку пільгових категорій громадян, 
включено киян, які під час Революції Гідності отримали 
важкі, середньої важкості та легкі тілесні ушкодження. 

Із врахуванням принципу соціальної справедли-
вості, на постраждалих учасників Революції Гідності 
поширюватиметься щорічна матеріальна допомога. 
Надаватимуться кошти і компенсація витрат на ліку-
вання важкохворих, а також щомісячна допомога на 
покриття 50% витрат на комунальні послуги. Наразі 
право на отримання допомоги мають 324 особи, які 
постраждали під час Євромайдану. 

Окрім того, для членів сімей Героїв Небесної Сотні 
пропонується ввести додаткову гарантію — оздо-
ровлення дітей віком до 7 років у супроводі матері, 
батька, бо особи, яка їх замінює   

У новорічні та різдвяні свята міський пасажирський 
транспорт працюватиме безперебійно 

У НОВОРІЧНІ та різдвяні свята 
міський пасажирський транспорт 
працюватиме безперебійно. Про 
це повідомив перший заступник 
голови КМДА Микола Поворозник 
під час засідання оперативно-
го штабу з питань організації 
роботи комунальних служб у 
святкові дні. 

«У зв’язку з проведенням куль-
турно-мистецьких заходів на но-
ворічні та різдвяні свята, у цен-
тральній частині міста в роботу 
маршрутів наземного пасажирсько-
го транспорту загального корис-
тування будуть внесені зміни. Зо-
крема це стосується маршрутів, що 
курсують через Софійську площу. 

Про всі зміни в роботі громадського 
транспорту інформація розміщу-
ватиметься на офіційному веб-
порталі КМДА (https://kyivcity.gov.
ua/news/?d=51). Тож рекомендуємо 
киянам та гостям міста заздалегідь 
планувати маршрути прогулянок 
врахувавши ці зміни», – зазначив 
Микола Поворозник. 

За його словами, фунікулер пра-
цюватиме упродовж усієї ново-
річної ночі. 

«Окрім того, у новорічну та різд-
вяну ночі роботу міського пасажир-
ського транспорту буде подовжено 
на три години. Це стосується як на-
земного громадського транспорту, 
так і роботи столичного метро-
політену», – підкреслив перший 
заступник голови КМДА. 

Він нагадав, що у столиці пра-
цюють нічні маршрути наземного 
транспорту (https://kyivcity.gov.ua/
news/46020.html), завдяки яким 
містяни зможуть дістатися додому 
у зручний для себе час  

УРОЧИСТА церемонія нагоро-
дження переможців конкурсу 
«Столичний стандарт якості» 
відбулася на засіданні Ради ди-
ректорів міста Києва та Президії 
Київської торгово-промисло-
вої палати за участю керівників 
КМДА. 

«Столичний стандарт якос-
ті» – це знак високого ґатунку, 
який допомагає споживачеві 
зорієнтуватися у різноманітті 
товарів і виробів та надати пере-
вагу якості за оптимальну ціну. 

За результатами аналізу отри-
маної документації, проведених 
додаткових випробувань товарів 
та обстеження виробництв, екс-
пертами було проведено відбір 
та оцінку продукції підприємств, 
які подали заявки на участь у 
конкурсі. Результати експертизи 
підтвердили найвищий рівень 
якості. 

35 видів продукції підпри-
ємств-переможців конкурсу 
отримали знак «Столичний стан-
дарт якості», диплом «Столичний 
стандарт якості» та сертифі-
кат відповідності за системою 
CERTEX. Серед нагороджених: 
ТОВ «Фірма Фавор», ТОВ «Омакс 

Інтернешнл», фізична особа-
підприємець Руденко Є.О., ДП 
виробниче об’єднання «Київ-
прилад», ПАТ «Аграрний фонд», 
ТОВ Ортопедичний науково-
виробничий реабілітаційний 
центр «Ортес», ПАТ «Київметро-
буд», ТОВ «Сирена плюс ЛТД», 
ТОВ «ITO Нове у медицині», 
ПАТ «Український страховий 
капітал». 

На засіданні Президії Київ-
ської ТПП також підбили під-
сумки роботи за рік та прийняли 
у свої ряди 14 нових членів-під-
приємств. Начальник управління 
промисловості та інноваційної 
політики КМДА Анатолій Баган 
підкреслив успіхи співпраці: 
«2017 рік був роком прагма-
тичних відносин між міською 
адміністрацією та торгово-про-
мисловою палатою як Украї-
ни, так і Києва. Ми не будемо 
зупинятися на досягнутому і в 
наступному році у нас є амбітні 
плани – маємо приготувати і 
прийняти на міському рівні над-
звичайно важливий і системний 
документ як концепцію нарощу-
вання експортного потенціалу 
промисловості столиці»   

У П’ЯТНИЦЮ відбулася презентація оновленого будинку куль-
тури «Святошин». Капремонт приміщення розпочали у лютому 
2017 року, в рамках якого облаштували нові гримерки, технічні 
приміщення, замінили системи гарячого водопостачання, цен-
тралізованого опалення, холодного водопостачання, електричні 
мережі, переобладнали фойє, гардероб і концертну залу на 480 
крісел із відновленням опалення. 

Фінансування передбачено «Програмою економічного і соціаль-
ного розвитку м. Києва на 2017 рік» із затвердженими видатками 
у розмірі 6,5 млн грн. Востаннє заклад ремонтували у 2004 році. 

«Оновлений Центр культури «Святошин» запрошує малечу в 
казку. Єдиний культурний центр на районі, де проживає понад 
340 тисяч мешканців, в якому працюють представники 21 творчих 
колективів. Безпрецедентна увага до галузі культури відчувається 
не лише в центральних районах міста!» – зазначила Директор 
Департаменту культури КМДА Діана Попова. 

«Новий «Святошин» повністю готовий до проведення 35 ново-
річних вистав тепер уже в комфортних умовах. Сподіваюсь, що гості, 
які відвідували будинок культури минулого року, відчують різни-
цю», – повідомив голова Святошинської РДА Володимир Каретко. 

На сьогодні у будинку культури «Святошин» функціонує 21 
творчий колектив   

Відзначили 
переможців конкурсу 
«Столичний стандарт якості» 

У Києві відновили будинок 
культури «Святошин»
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