
МОНТАЖ новорічної ілюмінації 
на вулицях Києва було завершено 
в першій половині грудня. Про це 
повідомив заступник головного 
інженера КП «Київміськсвітло» 
Анатолій Семененко. 

«Підприємство почало монтаж 
новорічної ілюмінації в Києві 
завчасно. В основному увагу було 
приділено центру міста. Зокре-
ма тільки на вулиці Хрещатик 

розвісили 22 конструкції. Після 
монтажу ілюмінації фахівці пере-
вірили її готовність», – зазначив 
він і додав, що цьогоріч нових 
конструкцій не закуповували, 
проводився ремонт існуючої 
ілюмінації. 

«Із зарплатою, налагоджен-
ням і придбанням ланцюжків та 
гірлянд було витрачено 120-150 
тис. грн. Розробка ілюмінації в 

Києві відповідає європейським 
стандартам міст Європи, оскільки 
проектування і дизайн були зро-
блені французькою компанією», – 
розповів Анатолій Семененко. 

«Спершу комунальники при-
красили центральну частину сто-
лиці, – зазначив в. о. директора 
КП «Київміськсвітло» Володимир 
Круценко. – Далі райони міста 
разом із нашим підприємством 

поступово прикрашали всі свої 
головні площі і центральні вулиці. 
Особливу увагу було приділено 
туристичним Поштовій і Конт-
рактовій площам». 

За його словами, на Хреща-
тику змонтовано ілюмінацію на 
тролах над проїжджою частиною, 
на деревах з’явилися гірлянди з 
«падаючим льодом», на Майдані 
Незалежності дерева та опори 
прикрасили гірлянди із крижин-
ками. Вулицю Б. Хмельницького 
оздоблено ілюмінацією над доро-
гою з гірлянд і куль, на Європей-
ській площі сяє «листя» і світяться 
бурульки, геометричні фігури. На 
вулиці Грушевського святкова 
ілюмінація виблискує над до-
рогою і на опорах зовнішнього 
освітлення. Крім цього, новорічні 
вогні з’явилися на будівлях Наці-
ональної філармонії, Національ-
ної музичної академії України 
ім. П. І. Чайковського, Київської 
міської державної адміністрації, 
Головпоштамту, Укркоопспілки �

Столицю прикрасили святковою новорічною ілюмінацією. Фахівці КП 
«Київміськсвітло» змонтували її на тросових розтяжках над проїжджою частиною 
на Хрещатику, на деревах – «падаючий лід», на Майдані Незалежності рослини й 
опори прикрасили гірляндами. Окрім цього, різнокольорові гірлянди з’явилися на 
вул. Б. Хмельницького у вигляді гірлянд і куль на тросових розтяжках над дорогою, 
на Європейській площі – над проїжджою частиною у вигляді «листя» і на деревах 
«падаючий лід». До того ж, новорічні вогні змонтували на будівлях Національної 
філармонії, Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, КМДА, 
Головпоштамту, Укркоопспілки.

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  | «Хрещатик»

Привітання Київського 
міського голови 

з Новим роком і Різдвом 

Новий рік та Різд-
во… найсвітліші очі-
кування і щемливі 
спогади дитинства. 

Насправді, всі ми, 
як і в дитинстві, мріє-
мо про казку та ново-
річне диво. Не треба 
цього соромитися. І 

воно обов’язково станеться! 
Кожен із нас вірить, що наступний рік 

буде кращим, удалішим, і здійсняться 
найзаповітніші мрії. 

Бажаю вам миру, любові рідних та 
близьких, див навколо – маленьких і ве-
ликих. Творіть добро і воно йтиме за вами! 

Ваш Віталій Кличко 

Мер Києва подякував 
усім, хто долучився 
до змін у столиці 
в цьому році 

Віталій Кличко подякував усім, хто до-
лучився до змін у Києві у 2017 році. Про 
це він написав на своїй сторінці у мережі 
Фейсбук і запостив відеоролик про те, як 
змінилася українська столиця цьогоріч. 

«Друзі, я дякую всім, хто долучився до 
змін у Києві в 2017 році. Дякую фахівцям 
у різних сферах, небайдужим киянам, акти-
вістам. Дякую і тим, хто підтримував, і тим, 
хто критикував. Ми всі разом працювали, 
вдосконалювали свою роботу, враховували 
помилки. Наступного року не збавлятимемо 
темпів! Змінюймо Київ разом!» – закликав 
киян Віталій Володимирович. 

У відеоролику йдеться про відновлення 
інфраструктури, ремонт доріг, будівництво 
нових шкіл та дитсадків, створення громад-
ських просторів, оновлення громадського 
транспорту в Києві, а також про плани 
столичної влади – зокрема, будівництво 
метро на Виноградар і добудову Поділь-
сько-Воскресенського мосту. 

У новий рік – 
без незаконних МАФів 

КП «Київблагоустрій» продовжує при-
бирати незаконні споруди у місті, в тому 
числі й нелегальні ялинкові базари. Зо-
крема комунальники працюватимуть до 
31 грудня, бо планують увійти у 2018-й 
з показником у 1,5 тисячі демонтованих 
незаконних МАФів. 

– Чим більше демонтуємо зараз, 
тим більше шансів у наступному році 
закрити питання незаконних тимчасо-
вих споруд. Крім того, готується повна 
реконструкція Дарницької площі, тому 
всі незаконні кіоски там будуть при-
брані в першу чергу, – розповів перший 
заступник директора Департаменту 
міського благоустрою та збереження 
природного середовища КМДА Тарас 
Панчій. – Упродовж 2017 року забрали з 
вулиць 1458 МАФів, засобів пересувної 
торгівлі та літніх кафе. Їх вивозять на 
п’ять штрафмайданчиків, але забрати це 
майно власники зможуть, коли відмінять 
мораторій на його видачу. 
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Київ запалює вогні
 �  Напередодні свята столичні вулиці і будівлі прикрасили 
новорічною ілюмінацією
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Вулицю Богдана Хмельницького оздоблено новорічною ілюмінацією над дорогою з гірлянд і куль
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ДОКУМЕНТХрещатик
29 грудня 2017 р.
№137 (5050)

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 132 (1811), п’ятниця, 29 грудня 2017 р.

Про внесення змін до Міської комплексної цільової 
програми «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки, 

затвердженої рішенням Київської міської ради 
від 28 липня 2016 року № 870/870

Рішення Київської міської ради № 198/3205 від 9 листопада 2017 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 29 

жовтня 2009 року № 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм 
у місті Києві», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 
2017 рік» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ: 

№ 
з/п

Назва напряму діяльності 
(пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансуван-
ня (вартість), тис. гривень, у 
тому числі:

Очікуваний результат

 Розділ 1. Створення умов для інтелектуального, морального, здорового розвитку молоді, реалізації її освітнього та творчого потенціалу

1. Підтримка творчої, іні-
ціативної та обдарованої 
молоді

1.1. Проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань 
за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, 
конференцій, форумів, фестивалів та інших 
заходів щодо підтримки ініціатив молоді, 
створення умов для її творчого і духовного роз-
витку, інтелектуального самовдосконалення

2016-2018 
Постійно

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, районні 
в місті Києві державні 
адміністрації 

Бюджет м.Києва   (загальний 
фонд)

2016 рік
2017 рік
2018 рік

200,0
2 656,9
2 803,0

Формування у молодих людей нових знань, умінь і навичок, які 
допоможуть їм творчо розв’язувати існуючі особисті та значущі 
для Києва проблеми, реалізувати себе в міському соціальному 
просторі, гідно представляти Київ за його межами, у т.ч. на між-
народних заходах; збільшення кількості молодих киян, які беруть 
участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах тощо

1.2. Призначення премії Київського міського 
голови за особливі досягнення 
молоді у розбудові столиці
України – міста-героя Києва

2016-2018
Щорічно 
Червень

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту

Бюджет м.Києва   (загальний 
фонд)

2016 рік
2017 рік
2018 рік

310,2
317,0
317,0

Фінансова підтримка та моральне стимулювання талановитої і 
обдарованої молоді столиці за успіхи в розбудові Києва; кількість 
відзначених молодих людей та сума премій

1.3. Проведення заходів до Дня молоді (остання 
неділя червня) та Дня Студента (17 листопада)

2016-2018
Щорічно
Червень
Листопад

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, районні 
в місті Києві державні 
адміністрації 

Бюджет м.Києва   (загальний 
фонд)

2016 рік
2017 рік
2018 рік

130,9
261,0
275,3

Урочисте відзначення Дня молоді та Дня студента; організація 
змістовного дозвілля молоді, орієнтованого на подальше всебічне 
вдосконалення молодих людей; чисельність відзначених молодих 
людей з метою заохочення її активної діяльності в майбутньому; 
чисельність молоді, яка взяла участь в заходах 

2. Набуття молодими 
людьми знань, навичок та 
інших компетентностей 
поза системою освіти, 
розвиток неформальної 
освіти 

2.1. Проведення семінарів, семінарів-тренін-
гів, тренінгів (базових, спеціалізованих, для 
тренерів) з метою підготовки молодіжних 
працівників (Youth Worker) та державних 
службовців молодіжної сфери та представників 
громадських молодіжних організацій

2016-2018
Щорічно
Серпень
Вересень

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, 

Бюджет м.Києва   (загальний 
фонд)

2016 рік
2017 рік
2018 рік

120,0
80,0
84,4

Навчання, підвищення кваліфікації та сертифікація працівників 
молодіжної сфери з числа державних службовців та пред-
ставників громадських молодіжних організацій; формування 
компетентностей щодо коструктивної взаємодії молодіжної 
громадськості з органами міської влади; чисельність молоді, 
охопленої заходами щодо неформальної освіти

Додаток 1 
до Міської комплексної цільової програми 

«Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки

Напрями діяльності та заходи 
Міської цільової програми підтримки молоді на 2016-2018 роки

коштів інших джерел 273 367,60 162,0 273 205,60

У тому числі по підпрограмах:

9.1. Підпрограма 1:
Міська цільова програма підтримки молоді на 2016-2018 роки
Всього, тис. грн

265 952,2 65 827,3 97 660,4 102 464,5

коштів державного бюджету

коштів бюджету м. Києва 265 620,1 65827,3 97 498,4 102 294,4

коштів інших джерел 332,1 - 162,0 170,1

9.2. Підпрограма 2:
Міська цільова програма “Київ спортивний” на 2016-2018 роки 
Всього, тис. грн

1 732 169,1 378 702,4 564 266,8 789 199,9

коштів державного бюджету (Державний фонд регіонального роз-
витку)

9 821,1 9 821,1

коштів бюджету м. Києва 1 449 312,5 378 702,4 554 445,7 516 164,4

коштів інших джерел 273 035,5 - - 273 035,50

»
3. Òàáëèöþ 2.2 ïóíêòó 2.3 ðîçä³ëó 2 Ï³äïðîãðàìà 1 «Ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà ï³äòðèìêè ìîëîä³ 

íà 2016-2018 ðîêè» âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
 «Îáñÿãè, äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ òà ñòðîêè âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè ï³äòðèìêè ìîëîä³

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми Роки виконання Програми Усього витрат на ви-
конання Програми

2016 рік 2017 рік 2018 рік

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 65 827,3 97 660,4 102 464,5 265 952,2

у тому числі: коштів бюджету м. Києва 65 827,3 97 498,4 102 294,4 265 620,1

коштів інших джерел, усього, у тому числі - 162,0 170,1 332,1

власні кошти суб’єктів господарювання, - 162,0 170,1 332,1

залучені кошти інвесторів - - - -

»
 4. Òàáëèöþ 3.2 ïóíêòó 3.3 ðîçä³ëó 3 Ï³äïðîãðàìà 2 «Ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà «Êè¿â ñïîðòèâíèé 

íà 2016-2018 ðîêè» âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«Îáñÿãè, äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ òà ñòðîêè Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Êè¿â ñïîðòèâíèé» íà 

2016-2018 ðîêè 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Про-
грами

Роки виконання Програми Усього витрат на ви-
конання Програми

2016 рік 2017 рік 2018 рік

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми

378 702,4 564 266,8 789 199,9 1 732 169,1

у тому числі: коштів бюджету м. Києва 378702,4 554 445,7 516 164,4 1 449 312,5

коштів інших джерел, усього, у тому числі - - 273 035,50 273 035,50

власні кошти суб’єктів господарювання, - - - -

залучені кошти інвесторів - - 273 035,50 273 035,50

коштів державного бюджету (Державний фонд регіонального 
розвитку)

9 821,1 9 821,1

»

5. Àáçàö ïåðøèé ïóíêòó 3.4 ðîçä³ëó 3 Ï³äïðîãðàìà 2 «Ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà «Êè¿â ñïîðòèâ-
íèé» íà 2016-2018 ðîêè» âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: 

«Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ ïðîãðàìè, â òîìó ÷èñë³ çàõîäè, ñòðîêè âèêîíàííÿ çàõîä³â òà ¿õ âèêîíàâö³, 
îáñÿãè òà äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ ç ðîçáèâêîþ çà ðîêàìè, ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè, î÷³êóâàí³ ðå-
çóëüòàòè â³ä âèêîíàííÿ çàïëàíîâàíèõ çàõîä³â òà ³íäèêàòîðè ðåçóëüòàòèâíîñò³, ùî õàðàêòåðèçóþòü 
âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè, ïðåäñòàâëåíî ó äîäàòêàõ 2, 3, 4».

6. Äîäàòîê 1 âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.
7. Äîäàòîê 2 âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.
8. Äîäàòîê 3 âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.
9. Äîïîâíèòè Ì³ñüêó êîìïëåêñíó ö³ëüîâó ïðîãðàìó «Ìîëîäü òà ñïîðò ñòîëèö³» íà 2016-2018 ðîêè» 

íîâèì äîäàòêîì 4 «²íäèêàòîðè ðåçóëüòàòèâíîñò³, ùî õàðàêòåðèçóþòü âèêîíàííÿ Ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ 
ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Ìîëîäü òà ñïîðò ñòîëèö³» íà 2016 – 2018 ðîêè», ùî äîäàºòüñÿ. 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 09.11.2017 № 198/3205

Зміни
до Міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 
2016-2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 28 

липня 2016 року № 870/870
1. Ïóíêò 6 ðîçä³ëó 1 «Ïàñïîðò ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Ìîëîäü òà ñïîðò ñòîëèö³» 

íà 2016-2018 ðîêè» âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿: 
«
 

6. Учасники (співви-
конавці) Програми

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра-
ції): 
Департамент освіти і науки, молоді та спорту
Департамент охорони здоров’я
Департамент соціальної політики
Департамент житлово-комунальної інфраструктури
Департамент будівництва та житлового забезпечення
Департамент суспільних комунікацій
Департамент промисловості та розвитку підприємництва
Районні в місті Києві державні адміністрації
Комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
«Київський молодіжний центр»
Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміні-
страції) «Спортивний комплекс»
Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміні-
страції) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо»
Громадська організація «Київське міське відділення Національного олімпійського комітету України»
Київський міський центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»
Осередки всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у місті Києві з 
різних видів спорту
Комунальне некомерційне підприємство «Центр спортивної медицини міста Києва»
Київський міський військовий комісаріат
Районні військові комісаріати
Фізкультурно-спортивні товариства:
Громадська організація «Київська міська організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» 
України»
Центральний спортивний клуб Збройних Сил України
Громадська організація «Київське міське фізкультурно-спортивне товариство «Україна»
Київська міська організація фізкультурно-спортивне товариство «Спартак» 
Громадська організація «Товариство сприяння обороні України (ТСО України)»
Громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва

 
2. Ïóíêò 9 ðîçä³ëó 1 «Ïàñïîðò ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Ìîëîäü òà ñïîðò ñòîëèö³» 

íà 2016-2018 ðîêè» âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:   
« 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 
програми, тис. грн 
у тому числі:

Всього 2016 рік 2017 рік 2018 рік

1 998 121,3 444 529,7 661 927,2 891 664,4

коштів державного бюджету (Державний фонд регіонального роз-
витку)

9821,1 9 821,1

коштів бюджету м. Києва 1 714 932,6 444 529,7 651 944,1 618 458,8

1. Âíåñòè çì³íè äî Ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ö³-
ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Ìîëîäü òà ñïîðò ñòîëèö³» íà 
2016-2018 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 870/870, 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó 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 ³ ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè, ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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2.2. Проведення семінарів, тренінгів, лекцій, 
круглих столів, форумів, акцій з питань 
розвитку неформальної освіти, організація на-
вчання молоді поза системою освіти в освітніх 
закладах міста Києва

2016-2018 
Постійно

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, районні 
в місті Києві державні 
адміністрації 

Бюджет м.Києва   (загальний 
фонд)

2016 рік
2017 рік
2018 рік

100,0
62,0
65,4

Впровадження кращих практик неформальної освіти в навчання, 
вдосконалення умов для здобуття молоддю нових знань, про-
фесійних та індивідуально-творчих навичок поза системою 
державної і муніципальної освіти; чисельність молодих людей, які 
взяли участь у заходах

3. Популяризація та 
утвердження здорового й 
безпечного способу життя 
і культури здоров’я серед 
молоді

3.1. Реалізація організаційних, інформаційних, 
науково-практичних та навчальних заходів 
щодо підвищення рівня здоров’я молоді, попу-
ляризації та утвердження здорового і безпечно-
го способу життя та культури здоров’я молоді

2016-2018 
Постійно

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, районні 
в місті Києві державні 
адміністрації 

Бюджет м.Києва   (загальний 
фонд)

2016 рік
2017 рік
2018 рік

559,0
305,4
322,2

Підвищення рівня здоров’я молоді, популяризація та утверджен-
ня здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я 
серед молоді; кількість проведених заходів та учасників

3.2. Проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань 
за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, 
конференцій, форумів, фестивалів, трудових, 
військово-спортивних, оздоровчих та інших 
таборів 

2016-2018 
Постійно

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, районні 
в місті Києві державні 
адміністрації 

Бюджет м.Києва   (загальний 
фонд)

2016 рік
2017 рік
2018 рік

50,0
103,7
109,4

Сприяння зміцненню психічного здоров’я молодих людей; фор-
мування культури їх взаємин у сім’ї та соціальному середовищі; 
забезпечення репродуктивного здоров’я молоді; популяризація 
серед молоді знань з безпеки життєдіяльності та ведення здоро-
вого способу життя; кількість проведених заходів та учасників

4. Відродження націо-
нально - патріотичного 
виховання, утвердження 
громадянської свідомості і 
активної позиції молоді 

4.1. Проведення акцій, ігор, вишколів, кон-
курсів, засідань за круглим столом, дебатів, 
семінарів, тренінгів, конференцій, форумів, 
фестивалів щодо формування патріотичної 
свідомості молоді, почуття особистої та 
національної гідності, зокрема у навчальних 
закладах і у громадському середовищі, та реа-
лізація заходів із інформаційного забезпечення 
патріотичного виховання

2016-2018
Постійно

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, районні 
в місті Києві державні 
адміністрації 

Бюджет м.Києва   (загальний 
фонд)

2016 рік
2017 рік
2018 рік

692,6
8 684,3
9 161,9

Відродження історичної пам’яті, яка сприяє патріотичному ви-
хованню молоді; утвердження української культури і народних 
традицій для усвідомлення національної ідентичності; створення 
осередків громадянського-патріотичного виховання й допризової 
військової підготовки

4.2. Реалізація заходів щодо профілактики 
правопорушень в молодіжному середовищі, 
підвищення рівня правових знань, правової 
культури та правової поведінки молоді

2016-2018 
Постійно

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, районні 
в місті Києві державні 
адміністрації 

Бюджет м.Києва   (загальний 
фонд)

2016 рік
2017 рік
2018 рік

100,0
270,6
285,5

Підвищення рівня правових знань, правової культури та правової 
поведінки молоді; зменшення кількості молодіжних злочинів; 
збільшення чисельності молоді в молодіжних громадських 
об’єднаннях 

4.3. Реалізація заходів щодо формування 
дбайливого ставлення молоді до навколишньо-
го середовища

2016-2018 
Постійно

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, районні 
в місті Києві державні 
адміністрації 

Бюджет м.Києва   (загальний 
фонд)

2016 рік
2017 рік
2018 рік

0,0
50,0
52,7

Формування екологічної культури молоді, знань та вмінь щодо 
екологічно орієнтованої поведінки; кількість проведених заходів 
та учасників

5. Сприяння міжнародному 
молодіжному співробіт-
ництву

5.1. Організація спільних заходів 2016-2018
Постійно

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, районні 
в місті Києві державні 
адміністрації 

Бюджет м.Києва   (загальний 
фонд)

2016 рік
2017 рік
2018 рік

520,0 Інтеграція української молоді в європейське молодіжне співтова-
риство, розширення міжнародного молодіжного співробітництва, 
у т.ч. кількості проектів міжнародного партнерства

Всього за розділом: Бюджет м.Києва   (загальний 
фонд)

2016 рік 2 262,7

2017 рік 13 310,9

2018 рік 13 476,8

 Розділ 2. Надання підтримки інститутам громадянського суспільтва, що працюють з молоддю 

1. Надання фінансової під-
тримки інститутам грома-
дянського суспільства

1.1.   Проведення конкурсу з визначення про-
грам (проектів, заходів), розроблених інститу-
тами громадянського суспільства, відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 12 
жовтня 2011 року №1049 «Про затвердження 
порядку проведення конкурсу з визначення 
програм (проектів, заходів) розроблених 
інститутами громадянського суспільства, для 
виконаня (реалізації) яких надається фінансова 
пдтримка»

2016-2018
Щорічно

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту

Бюджет м.Києва   (загальний 
фонд)

2016 рік
2017 рік
2018 рік

1 500,0
1 500,0
1 582,5

Розв’язання громадськими об’єднаннями актуальних проблем 
молоді; делегування громадським організаціям на конкурсній 
основі соціального замовлення на здійснення окремих молодіж-
них проектів; кількість реалізованих проектів та цільове викорис-
тання виділених коштів

1.2. Надання інформаційно-методичної, 
організаційно-правової, ресурсної підтримки 
діяльності громадських організацій, органів 
студентського самоврядування, громадських 
ініціатив та рухів у реалізації суспільно-значу-
щих програм, проектів, заходів, що спрямовані 
на розв’язання проблем молоді

2016-2018
Постійно

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, районні 
в місті Києві державні 
адміністрації

Бюджет м.Києва   (загальний 
фонд)

2016 рік
2017 рік
2018 рік

33,8
300,3
316,8

Збільшення кількості проектів і заходів, завдяки яким вирішу-
ються проблеми молоді; поліпшення взаємовідносин міської вла-
ди з інститутами громадянського суспільства щодо формування і 
реалізації молодіжної політики; збільшення кількості позитивних 
інформаційних повідомлень про міську молодіжну політику

Всього за розділом: Бюджет м.Києва   (загальний 
фонд)

2016 рік 1 533,8

2017 рік 1 800,3

2018 рік 1 899,3

 Розділ 3. Створення умов для навчання та виховання підлітків в позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання

1. Організація дозвілля 
молоді за місцем про-
живання

1.1. Забезпечення діяльності підліткових клубів 
за місцем проживання
1.1.1. Вжиття заходів щодо збільшення власних 
надходжень підліткових клубів за місцем 
проживання
1.1.2. Провести інвентаризацію мережі підліт-
кових клубів за місцем проживання, їх гуртків, 
секцій, штатної чисельності, підпорядкованості 
та статутів
1.1.3. Надати пропозиції щодо ефективного 
функціонування мережі підліткових клубів за 
місцем проживання Київській міській раді, в 
тому числі розглянути можливість створення 
єдиної централізованої мережі клубів підлітків 
за місцем проживання
1.2. Поліпшення матеріально-технічної бази 
підліткових клубів за місцем проживання

2016-2018
Постійно

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, районні 
в місті Києві державні 
адміністрації 

Бюджет м.Києва   (загальний 
фонд)

Бюджет м.Києва   (спеціаль-
ний фонд) (власні над-
ходження)

2016 рік
2017 рік
2018 рік

2016 рік
2017 рік
2018 рік

36 486,6
58 639,9
61 865,1

6 978,3
7 228,2
7 625,7

Виховання, змістовне дозвілля, сприяння творчому на інтелек-
туальному розвитку молоді; рівень охоплення молоді діяльністю 
підліткових клубів за місцем проживання

2016-2018 
Постійно

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, районні 
в місті Києві державні 
адміністрації 

Бюджет м.Києва   (спеціаль-
ний фонд)

2016 рік
2017 рік
2018 рік

9 730,6
7 681,9
8 104,4

Створення матеріально-технічних умов у підліткових клубах, які 
б стимулювали дітей та підлітків відвідувати ці клуби та само-
вдосконалюватися; рівень охоплення підлітків діяльністю клубів 

Всього за розділом загальний фонд: Бюджет м.Києва   (загальний 
фонд)

2016 рік 36 486,6

2017 рік 58 639,9

2018 рік 61 865,1

Всього за розділом спеціальний фонд: Бюджет м.Києва   (спеціаль-
ний фонд) (власні над-
ходження)

2016 рік 16 708,9

2017 рік 14 910,1

2018 рік 15 730,1

 Розділ 4. Сприяння зайнятості та самозайнятості молоді

1. Створення сприятливого 
середовища для забез-
печення зайнятості молоді

1.1. Забезпечення діяльності Київського моло-
діжного центру

2016-2018
Постійно

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, Київський 
молодіжний центр

Бюджет м.Києва   (загальний 
фонд)
Інші надходження (власні 
доходи)

2016 рік
2017 рік
2018 рік
2016 рік
2017 рік
2018 рік

2 129,8
4 340,8
4 579,5

32,4
34,0

Надання послуг з працевлаштування, підприємницької діяльнос-
ті молоді; зменшення кількості молодих безробітних

1.2. Матеріально-технічне забезпечення Київ-
ського молодіжного центру та інших установ 
та закладів

Бюджет м.Києва   (спеціаль-
ний фонд)

2016 рік
2017 рік
2018 рік

3 211,6
1 926,5
2 032,5

Поліпшення матеріально-технічного стану Київського молодіж-
ного центру та інших установ та закладів

2. Реалізація заходів із про-
форієнтації молоді 

2.1. Проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань 
за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, 
конференцій, форумів, фестивалів, профорієн-
таційного тестування

2016-2018
Постійно

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, Київський 
молодіжний центр 

Бюджет м.Києва   (загальний 
фонд)

2016 рік
2017 рік
2018 рік

800,0
507,2
535,0

Формування усвідомлених мотивів вибору певного виду діяль-
ності; вибір майбутньої професії з урахуванням індивідуальних 
особливостей, а також попиту на ринку праці; кількість наданих 
послуг з профорієнтації

3. Підвищення рівня 
конкурентоспроможності 
молоді на ринку праці

3.1.  Проведення акцій, засідань за круглим 
столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конферен-
цій, форумів, фестивалів, ярмарків вакансій 
з питань створення умов для забезпечення 
зайнятості молоді

2016-2018
Постійно

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту

Бюджет м.Києва   (загальний 
фонд)

Інші надходження (власні 
доходи)

2016 рік
2017 рік
2018 рік

2016 рік
2017 рік
2018 рік

723,9
700,7
739,2

32,4
34,0

Поінформованість молоді про сучасні тенденції на ринку праці 
та ринку освітніх послуг; вирішення проблем працевлаштування 
та перекваліфікації молоді; кількість працевлаштованих молодих 
осіб, які звернулися за послугами

4. Популяризація та розви-
ток молодіжного підпри-
ємництва 

4.1.   Проведення акцій, ігор, конкурсів, за-
сідань за круглим столом, дебатів, семінарів, 
тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів з 
питань сприяння розвитку молодіжного під-
приємництва, самозайнятості та ефективного 
просування молодих людей у підприємницько-
му середовищі

2016-2018
Постійно

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, Київський 
молодіжний центр 

Бюджет м.Києва (загальний 
фонд)

Інші надходження (власні 
доходи)

2016 рік
2017 рік
2018 рік

2016 рік
2017 рік
2018 рік

830,0
166,4
175,6

54,0
56,7

Поінформованість молоді про сучасні тенденції на ринку праці 
та ринку освітніх послуг; вирішення проблем працевлаштування 
та перекваліфікації молоді; кількість працевлаштованих молодих 
осіб, які звернулися за послугами

5. Розвиток волонтерського 
руху 

5.1. Сприяння розвитку волонтерства як 
форми залучення молоді до суспільно значущої 
діяльності, способу неформальної освіти і 
вторинної зайнятості. Запровадження «»Моло-
діжного паспорта»» з інформацією про досвід 
та кваліфікацію молодої людини

2016-2018
Постійно

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, Київський 
молодіжний центр

Бюджет м.Києва (загальний 
фонд)

2016 рік
2017 рік
2018 рік

500,0
562,8
593,8

Збільшення кількості молодих людей, які займаються волонтер-
ською діяльністю, володіють відповідними знаннями та вміннями 

6. Залучення молоді до дер-
жавної служби та служби 
в органах місцевого само-
врядування

6.1. Реалізація заходів із залучення молоді до 
державної служби, служби в органах місцевого 
самоврядування; організація проходження 
практики та стажування молоді в місцевих 
органах влади, залучення молоді до реалізації 
державної молодіжної політики

2016-2018
Постійно

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, Київський 
молодіжний центр 

Бюджет м.Києва   (загальний 
фонд)

Інші надходження (власні 
доходи)

2016 рік
2017 рік
2018 рік

2016 рік
2017 рік
2018 рік

640,0
632,8
667,5

43,2
45,4

Підвищення ефективності державної служби та служби в органах 
місцевого самоврядування за рахунок оновлення корпусу 
службовців молодими обдарованими людьми;  збільшення частки 
молоді у загальній кількості публічних службовців

Всього за розділом загальний фонд: Бюджет м.Києва   (загальний 
фонд)

2016 рік 5 623,7

2017 рік 6 910,7

2018 рік 7 290,6
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№ 
з/п

Назва напряму 
діяльності (пріори-
тетні завдання)

Заходи програми Строки виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у 
тому числі за роками:

Очікуваний результат

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Розділ 1. Фізична культура та масовий спорт

1 Масовий спорт Проведення фізкультурно-масових 
заходів оздоровчого характеру 
(рухавки, розминки, сімейні 
спортивні свята, Fun Up)

2016 - 2018 роки  Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, районні в місті 
Києві державні адміністрації

Бюджет  м. Києва 2016 рік  3 741,4  Пропаганда здорового способу життя; зміцнення 
здоров’я  киян, задоволення та розвиток їх потреб  
у руховій активності,  формування позитивної со-
ціальної поведінки;   кількість учасників заходів

2017 рік  12 573,4  

2018 рік  13 265,0  
Проведення урочистостей та 
фізкультурно-масових  показових 
заходів з нагоди відзначення Дня 
фізичної культури і спорту, Днів 
видів спорту та інших знаменних 
дат і подій

2016 - 2018 роки  Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, районні в місті 
Києві державні адміністрації

Популяризація фізкультури і спорту; створення 
та підтримання позитивного іміджу спорту в 
м. Києві;  відзначення кращих працівників за 
особистий внесок у розвиток фізичної культури і 
спорту та  пропаганду здорового способу життя; 
кількість учасників заходів

2. Спорт для всіх 
верств населення

Сприяння створенню та функці-
онуванню районних та міського  
центрів фізичного здоров’я на-
селення «Спорт для всіх» 

2016 - 2018 роки  Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, районні в місті 
Києві державні адміністрації

Збільшення рівня охоплення руховою активністю 
населення; формування доступних умов для  
занять фізичною культурою та спортом, забез-
печення активного дозвілля; кількість центрів та 
осіб, які отримали в них послуги

Розвиток та збереження клубів за 
місцем проживання населення

2016 - 2018 роки  Районні в місті Києві державні 
адміністрації

Залучення населення до систематичних занять 
фізичною культурою та спортом за місцем 
проживання населення; кількість збережених/
створених клубів

Організація навчання плаванню 
дітей

2016 - 2018 роки  Районні в місті Києві державні 
адміністрації

Отримання навичок плавання широкими вер-
ствами населення; збереження життя та здоров’я 
киян; чисельність осіб, які навчалися плаванню

Створення в парках зон для занять 
фізичною культурою та спортом 
(спортивних зон, TrophiPark), 
відкриття велохабів, розвиток 
логічної структури велосипедних 
та пішохідних доріжок

2016 - 2018 роки  Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту районні в місті 
Києві державні адміністрації,  
комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) по 
охороні, утриманню та екс-
плуатації земель водного фонду                        
м. Києва «Плесо»

Забезпечення для киян доступу до занять фізкуль-
турою на повітрі; збільшення кількості створених 
зон для занять фізкультурою, відкритих велохабів, 
створених доріжок

3. Фізкультурно-оздо-
ровча діяльність 
за місцем роботи 
населення

Проведення міських галузевих, 
відомчих  змагань та спартакіади 
серед державних службовців, 
посадових осіб місцевого само-
врядування; участь у державних та 
інших змаганнях

2016 - 2018 роки  Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, районні в місті 
Києві державні адміністрації,  
Київська міська організація 
фізкультурно-спортивного 
товариства  «Динамо» України, 
Центральний спортивний клуб 
Збройних Сил України, Київське 
міське фізкультурно-спортивне 
товариство «Україна», Київська 
міська організація фізкультурно-
спортивне товариство «Спартак» 

Популяризація фізкультури і спорту серед  служ-
бовців публічного сектора; поліпшення іміджу 
службовців серед киян; чисельність службовців, 
які взяли участь у заходах, рівень представленості 
від органів влади

4. Створення  во-
лонтерського руху 
«point of your sport» 
(Твоя спортивна 
точка)

Проведення фізкультурно-масових 
заходів оздоровчого характеру; 
реалізація івенстпроекту «Додай 
себе до нової спорт-платформи»; 
реалізація інвестпроекту «хештег 
зі спортзіркою»; створення веб-
сайту платформи «point of your 
sport» (Твоя спортивна точка); 
співпраця з телерадіоканалами 
міста та інтернет-виданнями 
щодо висвітлення проблематики 
фізкультури і спорту в місті, 
вплив на здоров’я людини рухової 
активності; розробка, наповнення, 
підтримка додатка на смартфон 
(Android, iOS) для об’єднання 
аматорів, громадських організацій, 
спортивних асоціацій, секцій, 
спортивних комплексів online

2016 - 2018 роки  Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, районні в місті 
Києві державні адміністрації

Розвиток спортивної культури та поведінки; 
налагодження відносин між мешканцями міста, 
що зумовлюють дотримання здорового способу 
життя; поліпшення спортивного іміджу міста 
Києва в Україні та за кордоном; формування 
позитивної громадської думки щодо впливу 
фізичної культури і спорту на життя; визначення 
спортивних потреб мешканців міста; формування 
бази аналітичної інформації для актуалізації 
або реорганізації спортивних об’єктів; кількість 
учасників заходів

5. Фізкультурно-оздо-
ровча діяльність 
в навчальних 
закладах міста

Проведення  спартакіад, комплек-
сних  спортивних змагань серед 
учнівської та студентської молоді

2016 - 2018 роки  Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, районні в місті 
Києві державні адміністрації

Залучення дітей до систематичних занять фізич-
ною культурою та спортом і здорового способу 
життя; кількість учасників заходів

6. Фізкультурно-оздо-
ровча діяльність 
серед допризовної 
молоді

Проведення міської  та участь у 
Всеукраїнській спартакіаді  серед 
допризовної молоді;  проведення 
поетапних змагань з вогневої 
підготовки «Снайпер столиці» та 
інших спортивних змагань

2016 - 2018 роки  Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, Товариство 
сприяння обороні України, 
Київській міський військовий 
комісаріат, районні військові 
комісаріати, районні в місті Києві 
державні адміністрації

Патріотичне виховання молоді, залучення підліт-
ків та молоді до систематичних занять фізичною 
культурою і спортом; підготовка допризовної 
молоді до служби в лавах Збройних сил України; 
кількість учасників заходів

7. Розвиток фізич-
ного виховання і 
масового спорту в 
навчальних закла-
дах міста Києва

Сприяння збільшенню рухової 
активності школярів, учнів (в 
обсязі 8-12 годин  на тиждень у 
навчальний та позанавчальний 
час шляхом поступового введення 
додаткових уроків з фізичної 
культури та позакласних занять 
з фізичної культури та спорту, у 
тому числі для дітей-інвалідів)

Постійно Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, районні в місті 
Києві державні адміністрації

Зміцнення здоров’я та покращання психоло-
гічного стану дітей і молоді, які залучені до 
систематичних занять фізичною культурою та 
спортом;  зменшення кількості дітей та учнівської 
молоді, які мають проблеми фізичного розвитку 
та здоров’я; забезпечення рухової активності в 
обсязі 8-12 годин на тиждень 

8. Запровадження 
у загальноосвіт-
ніх навчальних 
закладах системи 
одноступеневих та 
багатоступеневих 
спортивно-масових 
змагань з різних 
видів спорту

Проведення  спортивно-масових 
заходів у загальноосвітніх на-
вчальних закладах: одноступеневі 
та багатоступеневі спортивно-
масові змагання з різних видів 
спорту, а саме:  «Старти надій», 
«Олімпійське лелеченя», «Козаць-
кий гарт», «Джура», «Шкіряний 
м’яч» та «Шкільна футбольна ліга», 
«School Kozak Chellenge” та інші

2016 - 2018 роки  Київське міське відділення 
Національного олімпійського 
комітету України, Департамент 
освіти і науки, молоді та спорту, 
Товариство сприяння обороні 
України, районні в місті Києві 
державні адміністрації

Формування в учнівської та студентської молоді 
стійкої позитивної мотивації до спортивно-фіз-
культурних досягнень; збільшення кількості дітей, 
залучених  до систематичних занять  фізичною 
культурою і спортом; актуалізація  патріотич-
но-спортивних цінностей та потреб; кількість 
учасників заходів

9. Організація 
рухової активності 
дітей за допомогою 
фізичної культури

Проведення ранкової гімнастики, 
спартакіад, спортивних свят, 
змагань та конкурсів у дошкільних 
навчальних закладах

2016 - 2018 роки  Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту  

Формування в дітей потреб, знань, умінь і 
навичок щодо занять фізкультурою; ознайом-
лення дітей з різними видами спорту з метою 
подальшого вибору ними тих видів, які найбільше 
відповідають їх здібностям та потребам; відбір об-
дарованих дітей до дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл; кількість учасників заходів

Всього за розділом спеціальний фонд: Бюджет м.Києва   (спеціаль-
ний фонд)

2016 рік
2017 рік
2018 рік

3 211,6
1 926,5
2 032,5

Всього за розділом інші надходження: Інші надходження (власні 
доходи)

2016 рік
2017 рік
2018 рік

0,0
162,0
170,1

ВСЬОГО РАЗОМ загальний фонд: Бюджет м.Києва   (загальний 
фонд)

2016 рік
2017 рік
2018 рік

45 906,8
80 661,8
84 531,8

ВСЬОГО РАЗОМ спеціальний фонд: Бюджет м.Києва   (спеціаль-
ний фонд) 

2016 рік
2017 рік
2018 рік

19 920,5
16 836,6
17 762,6

ВСЬОГО РАЗОМ інші надходження: Інші надходження (спеціаль-
ний фонд)

2016 рік
2017 рік
2018 рік

0,0
162,0
170,1

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 2 
до Міської комплексної цільової програми 

 «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки

Напрями діяльності, завдання та заходи 
Міської цільової програми «Київ спортивний на 2016-2018 роки»
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10. Розвиток у сфері 
фізичної культури 
і спорту принципів 
національно-
патріотичного 
виховання

Проведення заходів за участю 
видатних особистостей галузі 
спорту для популяризації традицій 
олімпійських цінностей, духовно-
культурної самобутності україн-
ського народу, української мови 
та формування духовно-ціннісної 
ідентичності киян

2016 - 2018 роки  Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, районні в місті 
Києві державні адміністрації

Утвердження патріотизму та національної само-
свідомості молоді, збереження та вшанування 
національної пам’яті; формування мотивації до 
спортивних досягнень; кількість учасників заходів 
та видатних особистостей в галузі спорту, які 
взяли в них участь

Розділ 2. Дитячий, дитячо-юнацький, резервний спорт та  спорт вищих досягнень

1. Участь збірних 
команд міста з 
різних видів спорту 
в чемпіонатах, 
Кубках України, 
інших всеукра-
їнських, а також 
міжнародних спор-
тивних змаганнях 
з олімпійських та 
неолімпійських 
видів спорту серед 
спортсменів різних 
вікових груп 

Виконання Календарного плану 
спортивних змагань, масових за-
ходів та навчально-тренувальних 
зборів: проведення чемпіонатів 
міста, навчально-тренувальних 
зборів,  відрядження  (проїзд, 
добові, харчування, проживан-
ня) спортсменів, членів збірних 
команд міста Києва з різних 
видів спорту та їх тренерів для 
участі у навчально-тренувальних 
зборах поза межами міста Києва 
та у чемпіонатах, Кубках України, 
інших всеукраїнських, а також 
міжнародних спортивних змаган-
нях (проїзд)  

2016 – 2018 роки Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, районні в місті 
Києві державні адміністрації, 
осередки всеукраїнських громад-
ських організацій фізкультурно-
спортивної спрямованості у місті 
Києві з різних видів спорту

Бюджет м. Києва 2016 рік -  7 878,8  Поліпшення спортивного іміджу столиці в Україні 
та за кордоном; забезпечення участі збірних 
команд міста Києва  з різних видів спорту у чем-
піонатах, кубках України, інших всеукраїнських, 
а також міжнародних спортивних змаганнях з 
олімпійських та неолімпійських видів спорту;  
підтримання спортивних традицій; ознайомлення 
із спортивними досягненнями; кількість учасни-
ків заходів та отримані нагороди

2017 рік -  20 000,0  

2018 рік -  21 100,0  

2. Медичний 
контроль 

Забезпечення медичного супрово-
ду спортивних змагань. Постійний 
медичний контроль та обстеження 
вихованців дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, спортивних 
клубів та збірних команд міста з 
різних видів спорту, проходження 
диспансеризації

2016 – 2018 роки Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, Київський 
центр спортивної медицини,  
Департамент охорони здоров’я

Забезпечення безпеки та захисту здоров’я під 
час проведення змагань; своєчасне надання 
необхідної першої медичної допомоги; контроль 
за станом здоров’я  вихованців дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, збірних команд міста щодо 
подальших занять фізичною культурою і спортом, 
участі у змаганнях різного рівня; присутність мед-
персоналу під час змагань; кількість обстежень 
та оглядів

3 Визначення 
кращих спортс-
менів, тренерів, 
фізкультурно-спор-
тивних товариств, 
дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл 
міста Києва

Визначення рейтингу з олімпій-
ських та неолімпійських видів 
спорту, проведення урочистого 
нагородження з відзначенням 
пам’ятними нагородами кращих 
спортсменів, тренерів, фізкуль-
турно-спортивних товариств та 
дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл міста Києва

2016 – 2018 роки Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту

Виявлення та відзначення досягнень кращих 
спортсменів, тренерів, фізкультурно-спортивних 
товариств з олімпійських, параолімпійських, 
дефлімпійських та неолімпійських видів спорту; 
утвердження в місті духу здорової спортивної 
змагальності; кількість проведених заходів та їх 
учасників 

4 Організація 
та проведення 
традиційних між-
народних змагань, 
чемпіонатів Євро-
пи та світу

Проведення міжнародних змагань 
зі спортивної гімнастики на Кубок 
С.Захарової; дзюдо «Олімпійські 
надії» та «Тайфун на татамі»; 
вільної боротьби, присвячений 
видатним борцям України; 
художньої гімнастики «Кубок 
Дерюгіної»; велогонки до Дня 
Києва; спортивного танцю «Кiev 
open»; настільного тенісу, при-
свяченого Дню Києва; веслування 
академічного «Київська регата»; 
бадмінтону «Київський каштан»;  
футболу пам’яті В.Лобановського 
та В.Баннікова; веслування на 
байдарках і каное «Пам’ять»; 
гандболу «Кубок І.Турчина»;  
кікбоксінгу, присвяченому Дню 
Києва, Міжнародного шахового 
турніру  та інших.

2016 – 2018 роки Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, районні в місті 
Києві державні адміністрації

Підвищення спортивної майстерності спортсме-
нів-киян; інтеграція в міжнародний спортивний 
простір; зміцнення іміджу столиці України як 
європейської столиці з міцними спортивними 
традиціями; кількість учасників змагань та 
отриманих нагород

5 Забезпечення 
діяльності штатної 
спортивної ко-
манди резервного 
спорту міста Києва

Утримання  інструкторів  штатної 
спортивної команди резервного 
спорту міста Києва

2016 – 2018 роки Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту

2016 рік -  1 245,2  Якісна підготовка спортивного резерву  до складу 
збірних команд України для участі у вітчизняних 
і міжнародних спортивних змаганнях; кількість 
відзначень спортивних досягнень 

2017 рік -  1 672,1  

2018 рік -  1 764,1  

6 Заохочення кращих 
спортсменів 
міста  Києва та їх 
тренерів

Виплата винагород спортсменам 
міста Києва, які посіли 1 - 6 місця 
на Олімпійських, Паралімпійських 
та Дефлімпійських іграх, чемпіо-
нам, призерам чемпіонатів Украї-
ни, Європи, світу,  Європейських 
ігор та юнацьких Олімпійських 
ігор та їх тренерам. Виплати 
стипендії голови Київської міської 
державної адміністрації видатним 
спортсменам міста Києва. По-
ліпшення житлових умов для 
провідних спортсменів – киян та їх 
тренерів, переможців та призерів 
Олімпійських, Паралімпійських і 
Дефлімпійських ігор, Європей-
ських Ігор, чемпіонатів світу

2016 – 2018 роки Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту

2016 рік -  5 533,7  Поліпшення матеріального та фінансового стану 
чемпіонів, призерів та їх тренерів; збільшення 
мотивації до спортивних досягнень; кількість 
нагород та сума відповідних виплат

2017 рік -  9 558,0  

2018 рік -  7 973,7  

7 Збереження, розви-
ток та утримання 
діючої мережі 
дитячо-юнаць-
ких спортивних 
шкіл, сприяння 
відкриттю і функ-
ціонуванню нових 
дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл 
та відділень з видів 
спорту

Розвиток олімпійських та неолімпій-
ських видів спорту. Проведення 
навчально-тренувального процесу з 
використанням новітніх технологій. 
Виконання Календарного плану 
спортивних змагань, масових за-
ходів та навчально-тренувальних 
зборів, відрядження вихованців 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
та їх тренерів  для участі  у чемпіо-
натах, Кубках України, інших всеу-
країнських спортивних  змаганнях 
(проїзд, добові, харчування (відшко-
дування харчування), проживання) 
та у міжнародних спортивних 
змаганнях (проїзд). Здійснення 
моніторингу потреб населення, про-
живаючого на відповідній території, 
у  відкритті нових дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, пріоритетних 
відділень з певних видів спорту. 
Розвиток матеріально-технічної 
бази та забезпечення вихованців 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
інвентарем та обладнанням

2016 – 2018 роки Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту,  районні в місті 
Києві державні адміністрації

 Бюджет м. Києва 2016 рік -  136 882,6  Збереження та розвиток  мережі дитячо-юнаць-
ких спортивних шкіл; створення належних 
умов для проведення навчально-тренувальної 
роботи; популяризація та розвиток олімпійських 
та неолімпійських  видів спорту; підвищення 
спортивної майстерності та формування базових 
умов для майбутніх спортивних досягнень; під-
вищення ефективної діяльності дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл у підготовці спортивного резер-
ву; збільшення представників ДЮСШ м. Києва у 
складі збірних команд м. Києва та України; рівень 
охоплення заходами; рівень матеріально-технічної 
бази шкіл

2017 рік -  197 341,5  

2018 рік -  208 195,3  

8 Забезпечення 
діяльності  шкіл 
вищої спортивної 
майстерності з 
пріоритетних видів 
спорту 

Виконання Календарного плану 
спортивних змагань та навчально-
тренувальних зборів: проведення 
навчально-тренувальних зборів,  
відрядження спортсменів та 
тренерів шкіл вищої спортивної 
майстерності (проїзд, добові, 
харчування (відшкодування 
харчування), проживання) для 
участі  у навчально-тренувальних 
зборах поза межами міста Києва 
та у чемпіонатах, Кубках України, 
інших Всеукраїнських, а також 
міжнародних спортивних змаган-
нях  (проїзд)

2016 – 2018 роки Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 

Бюджет м. Києва 2016 рік -  25 282,9  Створення умов для підготовки спортсменів-киян 
до участі в чемпіонатах України, Європи, світу, 
Олімпійських, Європейських іграх та юнацьких 
Олімпійських іграх; чисельність учасників 
змагань

2017 рік -  35 371,0  

2018 рік -  37 316,4  

9 Впровадження 
гендерної рівності 
між дівчатами 
та хлопцями - 
вихованцями 
дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл 
в обраному виді 
спорту

Здійснення моніторингу охоплен-
ня послугами у сфері фізичної 
культури та спорту дівчат та хлоп-
ців – вихованців дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл до загальної 
кількості учнів загальнонавчаль-
них закладів освіти. Запроваджен-
ня електронного реєстру дівчат та 
хлопців - вихованців дитячо-
юнацьких спортивних шкіл

2016 рік Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, районні в місті 
Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва 2016 рік -  -   Підвищення ефективності спрямовування 
бюджетних коштів з урахуванням потреби пред-
ставлення дівчат та хлопців у різних видах спорту 
та відповідних змаганнях; створення реєстру 
вихованців спортивних шкіл

2017 рік -  300,0  

2018 рік -  -   

Здійснення моніторингу по 
районах міста Києва з метою ви-
значення потреб дівчат та хлопців, 
проживаючих на відповідній 
території, та сприяння у відкритті 
нових дитячо-юнацьких спортив-
них шкіл, пріоритетних відділень 
з певних видів спорту, філіалів, 
клубів згідно з потребою 

2016 рік Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, районні в місті 
Києві державні адміністрації

Виявлення специфічних спортивно-фізкультур-
них потреб дівчат та хлопців та їх урахування при 
розробці політики розвитку об’єктів спортивної 
інфраструктури; наявність необхідної інформації

Підготовка пропозицій щодо 
внесення змін до статистичних та 
звітних даних в частині доповне-
ння  наступних показників в роз-
різі дівчат та хлопців: контингент, 
штатна чисельність, видатки, 
середні видатки

2016 рік Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, районні в місті 
Києві державні адміністрації

Розширення та удосконалення інформаційно-
аналітичної бази для прийняття рішень щодо 
розвитку фізкультури і спорту в місті; кількість 
розроблених пропозицій
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10 Раціональне 
використання 
спортивної бази 
загальноосвітніх 
навчальних закла-
дів дитячо-юнаць-
кими спортивними 
школами на пого-
джених сторонами 
умовах

Проведення моніторингу  спортив-
них споруд загальноосвітніх на-
вчальних закладів для проведення 
навчально-тренувального процесу 
дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл. Вжиття в установленому по-
рядку заходів щодо використання  
дитячо-юнацькими спортивними 
школами комунальної власності  
спортивних споруд загальноосвіт-
ніх навчальних закладів

2016 – 2018 роки  Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, районні в місті  
Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва Підвищення ефективної діяльності дитячо-
юнацьких спортивних шкіл у підготовці спор-
тивного резерву; збереження та розвиток  мережі 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл; організація 
відповідальності за стан об’єктів спортивної інф-
раструктури згідно з принципом субсидіарності; 
наявність даних за результатами моніторингу

11 Підтримка 
спортивних споруд 
місцевого значення

Забезпечення розвитку та утри-
мання  спортивних споруд кому-
нальної власності територіальної 
громади міста Києва

2016 – 2018 роки  Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, районні в місті  
Києві державні адміністрації, 
комунальне підприємство вико-
навчого органу Київської міської 
ради (Київської міської держав-
ної адміністрації) «Спортивний 
комплекс»

Бюджет м. Києва 2016 рік -  7 174,1  Збільшення рівня охоплення руховою активністю 
населення; формування доступних умов для  
занять фізичною культурою та спортом, забез-
печення активного дозвілля; обсяги наданої 
фінансової підтримки

2017 рік -  11 790,4  

2018 рік -  12 438,9  

12 Підтримка  
дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, 
які належать 
громадським орга-
нізаціям фізкуль-
турно-спортивної 
спрямованості

 Виконання Календарного плану 
спортивних змагань, масових за-
ходів та навчально-тренувальних 
зборів, відрядження вихованців 
дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл та їх тренерів (проїзд, добові, 
проживання) для участі  у на-
вчально-тренувальних зборах поза 
межами міста Києва та  у чемпіо-
натах, Кубках України, інших все-
українських, а також міжнародних 
спортивних змаганнях (проїзд) 

2016 – 2018 роки  Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту,  осередки 
всеукраїнських громадських ор-
ганізацій фізкультурно-спортив-
ної спрямованості у місті Києві  з 
різних видів спорту, громадські 
спортивні організації 

2016 рік -  47 819,5  Збереження та підтримка діяльності мережі  
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що належать 
громадським організаціям фізкультурно-спортив-
ної спрямованості; підвищення рівня спортивної 
підготовки вихованців  дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл

2017 рік -  63 755,4  

2018 рік -  67 261,9  

13 Організаційне і 
інформаційне за-
безпечення 

1. Забезпечення підготовки і про-
ведення засідань, колегій та виїз-
них нарад  щодо виконання заходів 
міської цільової програми.  2. Вдо-
сконалення системи інформування 
населення через засоби масової 
інформації щодо висвітлення ви-
значних спортивних заходів, подій, 
свят, проектів. 3. Здійснення захо-
дів щодо популяризації здорового 
способу життя серед громадян, у 
тому числі, шляхом поширення 
відповідної інформації у засобах 
масової інформації, на телебаченні, 
засобами зовнішніх рекламоносіїв, 
електронних мереж тощо 

2016 – 2018 роки  Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, Департамент 
суспільних комунікацій, фізкуль-
турно-спортивні товариства, 
районні в місті Києві державні 
адміністрації,  осередки всеукра-
їнських громадських організацій 
фізкультурно-спортивної спря-
мованості

Формування багаторівневого управління розви-
тком фізкультури і спорту в місті Києві; популя-
ризація видів спорту; створення та підтримання 
позитивного спортивного  іміджу міста Києва; 
збільшення кількості населення, залученого до 
спортивно-масових заходів та здорового способу 
життя

14 Залучення громад-
ських організацій 
фізкультурно-
спортивної спрямо-
ваності міста Києва 
до управління в га-
лузі фізичної куль-
тури і спорту та 
сприяння розвитку 
спортивних клубів, 
громадських 
організацій різних 
форм власності

Співробітництво між  Департа-
ментом освіти і науки, молоді та 
спорту та  осередками всеукра-
їнських громадських організа-
цій фізкультурно-спортивної 
спрямованості у місті Києві  з 
різних видів спорту по розвитку 
олімпійських та неолімпійських 
видів спору. Реалізація програм 
з видів спорту щодо підготовки 
спортсменів-киян до складу 
збірних команд України, забез-
печення їх участі у всеукраїнських 
змаганнях, підвищення спортивної 
майстерності. Залучення  громад-
ських організацій фізкультурно-
спортивної спрямованості міста 
Києва до розвитку галузі фізичної 
культури і спорт  шляхом надання 
їм фінансової підтримки на 
конкурсних засадах; сприяння роз-
витку спортивних клубів, надання 
фінансової підтримки

2016 – 2018 роки  Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту,  осередки 
всеукраїнських громадських ор-
ганізацій фізкультурно-спортив-
ної спрямованості у місті Києві  з 
різних видів спорту, громадські 
спортивні організації 

2016 рік -  11 233,7  Підвищення рівня відповідальності громадських 
спортивних організацій за розвиток спорту в 
місті; налагодження взаємодії між органами 
влади міста та громадськими спортивними 
організаціями щодо забезпечення участі збірних 
команд міста Києва  з різних видів спорту у чем-
піонатах, кубках України, інших всеукраїнських, 
а також міжнародних спортивних змаганнях з 
олімпійських та неолімпійських видів спорту 
серед спортсменів різних вікових груп; повнота 
реалізації зазначених програм

2017 рік -  18 188,6  

2018 рік -  44 189,0  

Розділ 3. Фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів та інших категорій населення, що потребують особливої уваги

1 Утримання і за-
безпечення діяль-
ності Київського 
міського центру з 
фізичної культури 
і спорту інвалідів 
«Інваспорт»

Утримання і забезпечення ді-
яльності Київського міського 
центру з фізичної культури і 
спорту інвалідів «Інваспорт» для 
виконання завдань, визначених 
його положенням 

2016 – 2018 роки  Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, Київський місь-
кий центр з фізичної культури і 
спорту інвалідів «Інваспорт»

Бюджет м. Києва 2016 рік -  3 642,0  Залучення більшої кількості інвалідів, людей з 
обмеженими можливостями до систематичних за-
нять фізичною культурою і спортом; поліпшення 
їх фізичного та психологічного стану; перевезення 
спортсменів до місць проведення навчально-тре-
нувальних занять та змагань; соціальна інтеграція 
людей з обмеженими фізичними можливостями

2017 рік -  5 138,5  

2018 рік -  5 421,1  

2 Участь збірних 
команд міста в 
чемпіонатах та 
інших всеукра-
їнських, а також 
міжнародних спор-
тивних змаганнях з 
різних видів спорту 
серед спортсменів 
з обмеженими 
можливостями

Виконання Календарного плану 
спортивних змагань та навчально-
тренувальних зборів: проведення 
чемпіонатів міста, навчально-тре-
нувальних зборів,  відрядження 
(проїзд, добові, харчування, 
проживання) для участі у чемпіо-
натах, Кубках України, інших все-
українських, а також міжнародних 
спортивних змаганнях (проїзд) з 
олімпійських та неолімпійських 
видів спорту серед спортсменів 
різних вікових груп 

2016 – 2018 роки  Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, Київський місь-
кий центр з фізичної культури і 
спорту інвалідів «Інваспорт»

Підвищення спортивної майстерності спортс-
менів з обмеженими можливостями; залучення 
до занять спортом більшої кількості дітей з об-
меженими фізичними можливостями; проведення 
спортивної роботи та змагань серед дітей-інва-
лідів; поліпшення їх морально-психологічного 
стану та сприяння реалізації своїх фізичних 
можливостей

Розділ 4. Надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту

1. Надання в уста-
новленому порядку 
населенню платних 
послуг  закладами 
фізичної культури 
і спорту, що утри-
муються за рахунок 
бюджетних коштів
      

Організація абонементних груп 
з різних видів спорту. Надання 
спортивних споруд для про-
ведення  спортивно-видовищних 
заходів, занять з фізичної культури 
і спорту, організації спортивно-
оздоровчих таборів та послуг з 
прокату спортивного обладнання 
та інвентарю

2016 - 2018 роки  Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, районні в місті 
Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва (власні 
надходження)

2016 рік -  6 169,7  Задоволення потреб населення кількістю спор-
тивних споруд для занять фізичною культурою та 
спортом; розвиток комунальних закладів фізичної 
культури і спорту за рахунок залучення додат-
кових коштів від власної діяльності; кількість та 
чисельність абонементних груп; обсяги наданого в 
прокат спортивного обладнання

2017 рік -  8 946,8  

2018 рік -  9 438,9  

2. Збільшення 
надходжень від 
власної діяльності 
установ та  закладів 
фізичної культури 
і спорту

Забезпечення встановлення 
переліку платних послуг, що нада-
ються, із зазначенням способу та 
порядку надання кожної з послуг, 
розрахунку їх вартості відповідно 
до економічно обґрунтованих ви-
трат, пов’язаних із їх наданням

2016 рік Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, районні в місті 
Києві державні адміністрації

 Розвиток комунальних закладів фізичної куль-
тури і спорту за рахунок залучення додаткових 
коштів від власної діяльності; кількість та 
чисельність абонементних груп; обсяги наданого в 
прокат спортивного обладнання

Розділ 5. Кадрове забезпечення сфери фізичної культури і спорту

1 Кадрове забез-
печення сфери 
фізичної культури 
і спорту

Формування  банку даних по-
треби у фахівцях галузі «Фізична 
культура і спорт» та забезпечення 
його систематичного виконан-
ня.  Забезпечення проведення 
науково-практичних семінарів та 
конференцій, круглих столів для 
тренерів, фахівців сфери фізичної 
культури та спорту з актуальних 
питань сучасної системи підготов-
ки спортсменів високого класу

2016 – 2018 роки  Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 

Забезпечення галузі «Фізична культура і спорт» 
висококваліфікованими фахівцями; обмін знання-
ми та інформацією щодо професійної діяльності в 
галузі фізкультури і спорту; кількість проведених 
заходів та чисельність їх учасників

Всього по загальному фонду: 2016 рік -  250 433,9  

2017 рік -  375 688,9  

2018 рік-  418 925,4  

Розділ 6. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту міста Києва

1. Капітальний 
ремонт спортивних 
споруд міста Києва

Проведення  капітального ремонту 
спортивних споруд комунальної 
власності територіальної громади 
міста Києва та укріплення мате-
ріально-технічної бази  установ 
та закладів фізичної культури та 
спорту

2016 –  2018 роки  Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, Департамент 
промисловості та розвитку 
підприємництва, районні в місті 
Києві державні адміністрації

Спеціальний фонд бюджету 
м. Києва

2016 рік -  30 748,4  Зміцнення матеріально-технічної бази для забез-
печення проведення навчально-тренувального 
процесу вихованців дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл міста; повнота виконання запланованих 
обсягів робіт

2017 рік -  46 889,4  

2018 рік -  49 468,3  

2. Укріплення мате-
ріально-технічної 
бази  установ та 
закладів фізичної 
культури та спорту

Придбання спортивного обладнан-
ня та інвентарю для установ та за-
кладів фізичної культури і спорту 
комунальної власності територі-
альної громади міста Києва 

2016 –  2018 роки  Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, Департамент 
промисловості та розвитку 
підприємництва, районні в місті 
Києві державні адміністрації

2016 рік -  13 445,0  Зміцнення матеріально-технічної бази  дитячо-
юнацьких спортивних шкіл міста; повнота 
виконання запланованих обсягів робіт2017 рік -  22 423,5  

2018 рік -  23 656,8  

3. Будівництво та 
реконструкція 
спортивних споруд

Реконструкція легкоатлетичного 
манежу Школи вищої спортивної 
майстерності на просп. Павла 
Тичини,18 у Дніпровському районі 
м. Києва

 Департамент  будівництва та 
житлового забезпечення

Спеціальний фонд бюджету 
м. Києва

2016 рік -  -   Забезпечення розвитку спортивної інфраструк-
тури відповідно до міжнародних стандартів. 
Доступність занять фізичною культурою для всіх 
категорій населення, створення умов для про-
ведення змагань різних рівнів; повнота виконання 
запланованих обсягів робіт

2017 рік -  50 000,0  

2018 рік - 
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Реставрація із пристосуванням 
для сучасного використання вело-
треку на вул.Б.Хмельницького,58 
та благоустроєм території у 
межах вулиць Б.Хмельницького, 
М.Коцюбинського та 
В.Липинського у Шевченківському 
районі міста Києва

2016 рік -  76 956,2  

2017 рік -  18 087,1  

2018 рік - 

Реконструкція стадіону «Русано-
вець» на бульв. Ігоря Шамо (ко-
лишній бульв. Олексія Давидова, 
10-12) у Дніпровському районі 
м. Києва

2016 рік -  279,3  

2017 рік -  5 000,0  

2018 рік -  5 275,0  

Будівництво  фізкультурно-оздо-
ровчого комплексу на вулиці 
Якубовського, 7-а

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, районні в місті 
Києві державні адміністрації

2016 рік - 

2017 рік -  2 450,0  

2018 рік -  2 584,7  

Будівництво  фізкультурно-оздо-
ровчого комплексу на вулиці 
Василя Порика, 7/9

2016 рік -  119,0  

2017 рік -  2 100,0  

2018 рік -  2 215,5  

Будівництво льодової арени на 
вулиці Щербакова, 58-а

2016 рік - 

2017 рік -  2 360,0  

2018 рік -  2 489,8  

Реконструкція стадіону зі штуч-
ним покриттям на вул.Драйзера, 
2-б

2016 рік - 

2017 рік -  18 500,0  

2018 рік - 

Реконструкція  фізкультурно-
оздоровчого комплексу на вул. 
Райдужній, 33-а

2016 рік -  550,9  

2017 рік -  1 000,0  

2018 рік -  1 055,0  

Реконструкція будівлі головного 
корпусу комунального підпри-
ємства «Київський іподром» на 
проспекті академіка Глушкова, 10 
(літера Ж) у Голосіївському районі

Департамент промисловості та 
розвитку підприємництва

2016 рік - 

2017 рік -  1 000,0  

2018 рік -  1 055,0  

Реконструкція стадіону зі штуч-
ним покриттям на вул.Драйзера, 
2-б

 Районні в місті Києві державні 
адміністрації

Державний фонд регіональ-
ного розвитку

2016 рік - 

2017 рік -  9 821,1  

2018 рік - 

Будівництво  спортивного 
комплексу на проспекті Генерала 
Ватутіна в Деснянському районі

Інші джерела (кошти 
інвестора)

2016 рік -  -   

2017 рік -  -

2018 рік -  273 035,5  

Реконструкція фізкультурно-
спортивних коплексів: вул. 
Васильківська, 12
 вул. Тимірязєвська, 36

Залучення інвестицій Забезпечення розвитку інфраструктури сфери 
національно-патріотичного виховання

4. Створення спор-
тивно-патріотич-
них майданчиків, 
зон, парків, 
комплексів тощо 

Створення спортивно-патріо-
тичної зони на рекреаційній зоні 
озера Радунка

Створення спортивно-патріотич-
ного парку на рекреаційній зоні 
озера Радунка

Створення спортивно-патріотич-
ного комплексу «Воскресенська 
січ» на базі спортивно-патріотич-
ного парку біля озеру Радунка та 
будівлі Фізкультурно-оздоровчого 
комплексу за адресою: вул. Рай-
дужна, 33-а

Всього по спеціальному фонду 2016 рік -  128 268,5  

2017 рік -  178 756,8  

2018 рік -  97 239,0  

Всього інші джерела 2016 рік -  -   

2017 рік -  -

2018 рік -  273 035,5  

Державний фонд регіонального розвитку 2016 рік -  

2017 рік -  9 821,1  

2018 рік -  

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 3
до  до Міської комплексної цільової програми 

 «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки

Результативні показники виконання Міської комплексної цільової 
програми «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки

Результативні показники 2016 2017 2018

по галузі «Соціальні програми з питань дітей та молоді»

1. Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (КПКВК 3142)

1.1. Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної 
та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час

Показники затрат:

обсяг видатків на утримання клубів підлітків за місцем проживання, тис. грн 36 486,6 58 639,9 61 865,1

Показники продукту:

кількість клубів підлітків за місцем проживання, од. 155 160 169

кількість дітей, які займаються в клубах підлітків, осіб 14 745 15 598 16 456

Показники ефективності:

середні витрати на одну дитину, що займається в клубі, грн 2 474,51 3 759,45 3 759,43

середні витрати на утримання одного клубу, грн 235 397,42 366 499,38 366 065,68

Показники якості:

питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей, % 7,0 5,7 5,7

динаміка кількості дітей, які займаються в клубах, % 100,0 105,7 105,5

2. Інші заходи та заклади молодіжної політики (КПКВК 3143)

2.1. Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

Показники затрат:

обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді, тис. грн 3 207,3 14 794,2 15 059,1

кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді, од. 121 140 148

Показники продукту:

кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді, осіб 85 740 340 000 358 700

кількість жінок, які беруть участь у регіональних заходах з питань молоді, осіб 35 000 200 000 210 000

Показники ефективності:

середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань 
молоді, грн

26 506,61 105 672,86 101 750,68

середні витрати на забезпечення участі в  регіональних заходах державної політики з 
питань молоді одного учасника, грн

37,41 43,51 41,98

Показники якості:

Динаміка кількості учасників, охоплених регіональними заходами державної політики з 
питань молоді, порівняно з минулим роком, %

105,0 396,5 105,5

3. Надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіж-
ної політики (КПКВК 3500)

3.1. Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді до активної громадської 
участі

Показники затрат:

обсяг видатків на виплату стипендій, тис. грн 310,2 317,0 317,0

Показники продукту:

кількість стипендіатів, осіб 111 115 115

Показники ефективності:

середній розмір стипендії, грн 2 794,59 2 756,52 2 756,52

Показники якості:

динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком, % 47,6 103,6 100,0

3.2. Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді та реалізація інших заходів

Показники затрат:
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обсяг видатків на утримання Київського молодіжного центру, тис. грн 2 129,8 4 340,8 4 579,5

обсяг видатків на проведення програм та заходів Київським молодіжним центром, тис. 
грн

3 493,9 2 569,9 2 711,1

Показники продукту:

кількість програм та заходів Київського молодіжного центру, од. 512 47 50

кількість учасників програм та заходів Київського молодіжного центру, осіб 54 100 28 400 30 000

Показники ефективності:

середні витрати на проведення програм та заходів Київським молодіжним центром, грн 6 824,02 54 678,72 54 222,00

середні витрати на забезпечення участі в проведенні програм та заходів Київським моло-
діжним центром одного учасника, грн

64,58 90,49 90,37

Показники якості:

динаміка кількості молоді, охопленої програмами та заходами Київського молодіжного 
центру, порівняно з минулим роком, %

365,5 52,5 105,6

по галузі «Фізична культура і спорт»
Проведення спортивної роботи в регіоні

1. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (КПКВК 5011)

1.1. Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

Показники затрат:

кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до 
всеукраїнських змагань, од.

146 170 179

обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту 
з підготовки до  всеукраїнських змагань, тис.грн

2 500,0 2 500,0 2 637,5

Показники продукту:

кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських  видів спорту з 
підготовки до всеукраїнських змагань, од.;

29 150 29 150 30 753

Показники ефективності:

середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських 
видів спорту з підготовки до  всеукраїнських змагань, грн

85,8 85,8 85,8

Показники якості:

динаміка кількості  навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з під-
готовки до до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, %

100,0 116,4 105,3

1.2. Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

Показники затрат:

кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до 
регіональних змагань, од.

27 29 31

обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту 
з підготовки до  регіональних змагань, тис.грн

215,8 300,1 316,6

Показники продукту:

кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських  видів спорту з 
підготовки до регіональних змагань, од.

47 680 11 180 11 795,0

Показники ефективності:

середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських 
видів спорту з підготовки до  регіональних змагань, грн

4,5 26,8 26,8

Показники якості:

динаміка кількості  навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з під-
готовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %

100,0 107,4 106,9

1.3. Організація і проведення  змагань з олімпійських видів спорту

Показники затрат:

кількість  змагань з олімпійських видів спорту, од. 132 200 211

обсяг витрат на участь спортсменів  у змаганнях з олімпійських видів спорту, тис.грн 2 195,0 11 797,2 12 446,0

Показники продукту:

кількість людино-днів участі у змаганнях  з олімпійських видів спорту, од. 8 890 26 100 27 535

Показники ефективності:

середні витрати на один людино-день участі у  змаганнях з олімпійських  видів спорту, 
грн

246,9 452,0 452,0

Показники якості:

динаміка кількості змагань з олімпійських видів спорту,  порівняно з минулим роком, % 102,0 151,5 106,7

1.4. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

Показники затрат:

кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь 
спортсмени збірних команд міста, од.

154 167 176

обсяг витрат на участь спортсменів  у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів 
спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста, тис.грн

1 760,7 1 945,0 2 052,0

Показники продукту:

кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях 
з олімпійських видів спорту, осіб

2 920 3 230 3 408,0

Показники ефективності:

середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збір-
них команд міста всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн

603,0 602,2 602,1

Показники якості:

кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських 
змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб

1 471 1 515 1 598

динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у всеукраїнських змаган-
нях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %

200,0 103,0 105,5

2. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (КПКВК 5012)

2.1. Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

Показники затрат:

кількість навчально-тренувальних зборів з  неолімпійських видів спорту з підготовки до 
всеукраїнських змагань, од.

28 30 32

обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів 
спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, тис.грн

445,7 1 535,0 1 619,4

Показники продукту:

кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з 
підготовки до всеукраїнських змагань, од.

6 355 13 565 14 311

Показники ефективності:

середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських 
видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн

70,1 113,2 113,2

Показники якості:

динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з під-
готовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, %

100,0 107,1 105,5

2.2. Організація і проведення  змагань з неолімпійських видів спорту

Показники затрат:

кількість змагань з неолімпійських видів спорту, од. 54 60 63

обсяг витрат на участь у змаганнях  з  неолімпійських видів спорту, тис.грн 143,4 1 050,5 1 108,3

Показники продукту:

кількість людино-днів участі у  змаганнях з неолімпійських видів спорту, од. 545 760 802

Показники ефективності:

середні витрати на один людино-день участі у  змаганнях з неолімпійських видів спорту, 
грн

263,1 1 382,2 1 381,9

Показники якості:

динаміка кількості людино-днів участі у  змаганнях з неолімпійських видів спорту по-
рівняно з минулим роком, %

100,0 139,4 105,5

2.3. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

Показники затрат:

кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь 
спортсмени збірних команд міста, од.

51 53 56

обсяг витрат на участь збірних команд міста для участі у всеукраїнських змаганнях з  
неолімпійських видів спорту, тис.грн

618,2 872,2 920,2

Показники продукту:

кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях 
з неолімпійських видів спорту, осіб

917 1 676 1 768

Показники ефективності:

середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збір-
них команд міста у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн

674,2 520,4 520,5

Показники якості:

кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських 
змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб

1 104 1 137 1 200

динаміка кількості спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукра-
їнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %

122,6 103,0 105,4

Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів

1. Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл (КПКВК 5021)

Показники затрат:

кількість  центрів з фізичної культури і спорту «Інваспорт», од. 1 1 1

обсяг витрат на утримання центрів з фізичної культури і спорту «Інваспорт» 2 392,8 3 548,5 3 743,7

Показники продукту:

кількість спортсменів – інвалідів міста, охоплених спортивними заходами центрів з 
фізичної культури і спорту «Інваспорт», осіб

2 208 2 300 2 426

Показники ефективності:

середні витрати на одного спортсмена - інваліда, грн 1 083,7 1 542,8 1 543,2

Показники якості:

динаміка кількості спортсменів -  інвалідів, охоплених спортивними заходами центрів з 
фізичної культури і спорту «Інваспорт», порівняно з минулим роком, %

100,0 104,2 105,5

2. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту  (КПКВК 5022)

2.1. Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів

Показники затрат:

кількість регіональних змагань з видів спорту для інвалідів, од. 49 69 73

обсяг витрат  збірних команд  міста для участі у регіональних змаганнях з видів спорту 
для інвалідів, тис. грн

174,7 271,4 286,3

Показники продукту:

кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів, од. 3 128 3 726 3 931

Показники ефективності:

середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для 
інвалідів, грн

55,9 72,9 72,8

Показники якості:

динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з 
минулим роком, %

108,0 119,1 105,5

2.2. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів

Показники затрат:

обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд 
інвалідів міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, тис.грн

117,8 301,0 317,5

Показники продукту:

кількість спортсменів збірних команд міста, які братимуть участь у всеукраїнських 
змаганнях з видів спорту для інвалідів, осіб

375 600 633

Показники ефективності:

середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збір-
них команд міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, грн

314,1 501,7 501,6

Показники якості:

кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських 
змаганнях з видів спорту для інвалідів, осіб

342 360 380

динаміка кількості спортсменів міста, які взяли участь / посіли призові місця у всеукраїн-
ських змаганнях з видів спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком, %

125,0 105,3 105,5

2.3. Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань

Показники затрат:

кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до 
всеукраїнських змагань, од.

41 56 59

обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з 
підготовки до всеукраїнських змагань, тис.грн

956,7 1 017,6 1 073,6

Показники продукту:

кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з під-
готовки до всеукраїнських змагань, од.

7 394 6 400 6 752

Показники ефективності:

середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для 
інвалідів з підготовки до всеукраїнських  змагань, грн

129,4 159,0 159,0

Показники якості:

динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з під-
готовки до всеукраїнських змагань, %

73,0 136,6 105,5

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

1. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КПКВК 5031)
«

Показники затрат:

Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів,  видатки на 
утримання яких здійснюються з бюджету, од.

59 60 63

Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на 
утримання яких здійснюються з бюджету, всього, тис.грн

116 736,8 146 067,5 154 101,2

Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки 
на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб

1 800 1 898 2 002

у тому числі тренерів, осіб 1 228 1 240 1 308
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Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю  кому-
нальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету, всього, тис. грн

5 785,1 12 210,1 12 881,7

Обсяг витрат на  навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спор-
тивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, тис.грн

7 768,8 25 270,5 26 660,4

Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у регіональних спортивних 
змаганнях, тис.грн

4 729,1 11 631,2 12 270,9

Показники продукту:

Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки 
на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб

27 081 27 784 29 312,0

Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання 
яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, 
осіб

11 196 11 944 12 601,0

Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комуналь-
них дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з 
бюджету, всього, од.

15 874 28 800 30 384,0

Показники ефективності:

Середні витрати на одного учня, грн 4 985,8 7 024,9 7 024,9

Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку 
на одного учня, грн

286,9 909,5 909,5

Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних 
спортивних змаганнях, грн

422,4 973,8 973,8

Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю 
для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здій-
снюються з бюджету, грн

364,4 424,0 424,0

Показники якості:

Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки 
на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у 
майстри спорту України, осіб

603 1 058 1 116

Динамика кількості підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, 
видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандида-
тів у майстри спорту України, %

100,0 175,5 105,5

Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання 
яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних 
змаганнях, осіб

4 217 4 260 4 494

Динамика кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки 
на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних 
спортивних змаганнях, %

130,0 101,0 105,5

Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на 
утримання яких здійснюються з бюджету,  порівняно з минулим роком, %

120,0 102,6 105,5

2. Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (КПКВК 5032)

Показники затрат:

Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким 
надається фінансова підтримка з бюджету, од.

29 29 29

Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-
спортивних товариств, тис. грн

47 819,5 63 755,4 67 261,9

Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-
спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету у регіональних 
спортивних змаганнях, од.

665 670 707,0

у тому числі тренерів, всього, од. 417,0 422,0 445,0

Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах 
фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, 
тис.грн

10 692,0 11 918,6 12 574,1

Показники продукту:

Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортив-
них товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, осіб

8 194 8 226 8 678,0

Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, 
яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортив-
них змаганнях, осіб

2 770 3 690 3 893,0

Показники ефективності:

Середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкуль-
турно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, тис. грн

5 835,9 7 750,5 7 750,9

Показники якості:

Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортив-
них товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету,  майстрів спорту України 
/ кандидатів у майстри спорту України, осіб

284 292 308

Динаміка кількості підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-
спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету,  майстрів спорту 
України / кандидатів у майстри спорту України, %

100,0 103,0 105,5

Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, 
яким надається фінансова підтримка з бюджету, які здобули призові місця в регіональних 
спортивних змаганнях, осіб

1 232 1 269 1 339

Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних 
товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які здобули призові місця в 
регіональних спортивних змаганнях, %

100,0 103,0 105,5

Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних 
товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком, 
%

100,0 100,4 105,5

3. Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності (КПКВК 5033)

Показники затрат:

кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ), од. 2 2 2

обсяг витрат на утримання ШВСМ, тис.грн 16 812,6 23 365,3 24 650,4

обсяг витрат на проведення у ШВСМ навчально-тренувальної роботи, тис.грн 4 504,1 6 962,8 7 345,8

обсяг витрат на участь учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях, тис.грн 2 985,8 4 164,1 4 393,1

обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для 
ШВСМ, тис.грн

980,4 878,8 927,1

кількість штатних працівників ШВСМ, осіб 158 173 173

 -у  тому числі тренерів 87 85 85

середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу, од. 267 294 310

кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь, од. 128 152 160

кількість навчально-тренувальних зборів, од. 236 237 250

Показники продукту:

кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів, од. 24 925 41 692 43 985

кількість людино-днів участі учнів ШВСМ  у всеукраїнських змаганнях, од. 1 723 4 755 5 016

середньорічна кількість учнів ШВСМ, од. 267 294 310

кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, од. 1 791 783 826

Показники ефективності:

середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних 
зборів, грн

180,7 167,0 167,0

середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів  ШВСМ у всеукраїн-
ських змаганнях, грн

1 732,9 875,7 875,8

середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю 
для ШВСМ, грн

547,4 1 122,3 1 122,4

Показники якості:

кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту 
України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / канди-
датів до складу збірних команд України протягом року, осіб

110 117 123

динаміка кількості підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у 
майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд 
України / кандидатів до складу збірних команд України порівняно з минулим роком, %

100,0 106,4 105,1

динаміка кількості учнів ШВСМ постійного складу, порівняно до попереднього року, % 123,0 110,0 105,4

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

1. Утримання комунальних спортивних споруд (КПКВК 5041)

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми 
власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних 
заходів

Показники затрат:

кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з 
бюджету, од.

1 1 1

кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з 
бюджету, од.

1 1 1

обсяг витрат на утримання комунальних спортивних споруд, тис.грн 1 390,4 2 122,0 2 238,7

обсяг витрат на  фінансову підтримку комунальних спортивних споруд, тис. грн 5 783,7 9 668,4 10 200,2

кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання 
яких здійснюються з бюджету, осіб

17,5 17,5 17,5

кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансо-
ва підтримка з бюджету, од.

57 65 65

Показники продукту:

кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах,  які отримують 
фінансову підтримку з бюджету, од.

15 25 26

кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету, осіб

2 800 2 884 3 042

Показники ефективності:

середній розмір витрат на 1 захід, тис.грн 385,6 386,7 392,3

середній розмір витрат  на  1-го відвідувача, грн 496,6 735,8 735,9

Показники якості:

динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних  спортивних спо-
рудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком, %

100,00 166,00 104,0

динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %

116,0 103,0 105,5

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

1. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів 
серед населення  регіону (КПКВК 5061)

1.1. Залучення широких  верств населення до занять фізичною культурою

Показники затрат:

витрати на проведення спортивно-масових заходів, тис.грн 1 786,3 9 108,6 9 609,6

кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структур-
ним підрозділом місцевих органів влади, од.

96 411 196 777 207 600,0

Показники ефективності:

середні витрати на одного відвідувача заходу, який проводиться безпосередньо структур-
ним підрозділом місцевого органу влади, грн

18,5 46,3 46,3

Показники якості:

динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком, % 126,7 204,1 105,5

1.2. Забезпечення функціонування центрів «Спорт для всіх»

Показники затрат:

кількість центрів «Спорт для всіх», од. 2 2 2

обсяг витрат на утримання центрів «Спорт для всіх» тис.грн 1 955,1 3 464,8 3 655,4

Показники продукту:

кількість відвідувачів центрів «Спорт для всіх», осіб 1 228 2 060 2 173

Показники ефективності:

середні витрати на одного  відвідувача центрів «Спорт для всіх», грн 1 592,1 1 681,9 1 682,2

Показники якості:

динаміка  кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров’я населення порівняно з 
минулим роком, %

60,9 167,7 105,5

2. Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (КПКВК 5062)

1. Сприяння діяльності  організацій  фізкультурно-спортивної спрямованості                                                                                                       

Показники затрат:

кількість організацій  фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова 
підтримка з бюджету, од.

15 15 16

обсяг витрат на проведення організаціями  фізкультурно-спортивної спрямованості  
спортивних заходів, тис.грн

11 233,7 18 488,6 44 189,0

кількість спортивних заходів, що проводяться  організаціями фізкультурно-спортивної 
спрямованості,  од.

305 332 351

Показники продукту:

кількість учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями  фізкультурно-
спортивної спрямованості, осіб

69 187 77 499 81 760

Показники ефективності:

середні витрати на проведення організаціями  фізкультурно-спортивної спрямованості 1 
спортивного заходу, грн

36 831,8 55 688,6 125 894,6

Показники якості:

динаміка  кількості  учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями  фіз-
культурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком, %

182,0 112,0 105,5

 2. Впровадження стипендій та винагород

Показники затрат:

стипендіальний фонд для спортсменів-інвалідів, тис.грн 200,0 480,0 506,4

стипендіальний фонд для спортсменів, тис.грн 960,0 1 012,8

призовий фонд для спортсменів-інвалідів та їх тренерів, тис.грн 791,6 2 997,5 1 052,4

призовий фонд для спортсменів та їх тренерів, тис.грн 4 542,1 5 120,5 5 402,1

Показники продукту:

кількість стипендіатів серед спортсменів-інвалідів, од. 20 20 20

кількість стипендіатів серед спортсменів, од. 0 40 40

кількість призерів серед спортсменів-інвалідів та їх тренерів, од. 185 285 285

кількість призерів серед спортсменів та їх тренерів, од. 995 1 060 1 060

Показники ефективності:



10

ДОКУМЕНТХрещатик
29 грудня 2017 р.
№137 (5050)

середній розмір стипендії спортсмена-інваліда, грн 10 000,0 24 000,0 25 320,0

середній розмір стипендії спортсмена, грн 0,0 24 000,0 25 320,0

середній розмір винагороди спортсмена-інваліда та його тренера, грн 4 278,9 3 500,0 3 692,6

середній розмір винагороди спортсмена та його тренера, грн 4 564,9 4 830,7 5 096,3

Показники якості:

кількість зайнятих призових місць серед спортсменів -інвалідів, од. 185 285 285

динаміка кількості зайнятих призових місць серед спортсменів - інвалідів, % 100,0 154,0 100,0

кількість зайнятих призових місць спортсменів, од. 510 1 060 1 060

динаміка кількості зайнятих призових місць спортсменів, % 100,0 207,8 100,0

3.Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва

Показники затрат:

обсяг витрат на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста  Києва, 
тис.грн

1 245,2 1 672,1 1 764,1

Показники продукту:

кількість спортсменів-інструкторів штатної спортивної команди міста Києва, осіб 35 40 40

Показники ефективності:

середні витрати на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста 
Києва, грн

1 245 200,0 1 672 100,0 1 764 100,0

Показники якості:

кількість зайнятих призових місць спортсменами-інструкторами штатної спортивної 
команди міста Києва, од. 

38 40 40

динаміка кількості зайнятих призових місць спортсменами-інструкторами штатної 
спортивної команди міста Києва, порівняно з минулим роком, %

100,0 105,3 100,0

3. Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії (КПКВК 5063)

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінан-
сування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами

Показники затрат:

обсяг витрат на утримання централізованої бухгалтерії дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, грн

1 862,8 2 162,2 2 281,1

кількість централізованих бухгалтерій, од. 1 1 1

кількість штатних одиниць, од. 21 23 23

Показники продукту:

кількість  закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалте-
рія, од.

40 41 41

Показники ефективності:

кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які обслуговує 1 штатна одиниця, од. 2 2 2

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 4 
до Міської комплексної цільової програми 

«Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки

Індикатори результативності, що характеризують виконання 
Міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» 

на 2016 - 2018 роки 
Індикатори Одиниця 

виміру
2016 2017 2018

по галузі «Фізична культура та спорт»

Кількість населення м. Києва, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої 
роботи

% 11,1 11,2 11,3

Частка дітей, що займаються в ДЮСШ, до загальної чисельності дітей віком до 17 
років

% 11,6 11,6 11,8

Охоплення людей з особливими потребами всіма видами фізкультурно-оздоровчої 
роботи

% 8,7 8,7 9,0

Частка спортивних залів та майданчиків ЗНЗ, які використовуються у вільний від 
занять час для тренувань ДЮСШ

% 42,0 42,0 45,0

Частка шкіл дитячо-юнацького спорту в м. Києві, які мають власні навчально-трену-
вальні бази

% 17,0 17,0 19,0

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання згоди на безоплатне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади міста 

Києва будівель, цілісних майнових комплексів закладів 
культури, фізичної культури та спорту

Рішення Київської міської ради № 556/3563 від 28 листопада 2017 року
Відповідно до статті 329 Цивільного кодексу України, частини другої статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», по-
станови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток  
до рішення Київської міської рад
від 28.11.2017 року № 559/3566

Основні засоби, які належать до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва, 
дозвіл на знесення та списання яких надається 
управлінню освіти Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації

№ 
п/п

Найменування основних засобів (місце розташу-
вання) та їх характеристика 

Рік введення в 
експлуатацію 

Первісна балан-
сова вартість, 
грн 

Залишкова ба-
лансова вартість, 
грн 

Підстава для 
списання 

1. Басейн наливний (ШДС «Сяйво»), інвентарний 
номер 10330309

1976 1 872,00 0,00 Акт на списання 
основних засобів 
від  16.03.2017 
№ 01

2. Будівля бойлерної (ДНЗ № 223), інвентарний 
номер 10310004

1980 27 292,00 0,00 Акт на списання 
основних засобів 
від 16.03.2017 
№ 01/1

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання дозволу управлінню освіти Солом’янської 
районної в місті Києві державної адміністрації на 

знесення та списання основних засобів
Рішення Київської міської ради № 559/3566 від 28 листопада 2017 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самовря-
дування 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 Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 
березня 2017 року № 108-4857, Управління освіти Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 16 
березня 2017 року № 553/31, комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-
УКБ» від 14 лютого 2017 року № 114/851, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 1 
до рішення Київської міської ради
від 28.11. 2017 року № 556/3563

Будівлі,
що належать до державної власності, та безоплатно передаються до 

комунальної власності  територіальної громади міста Києва

 № п/п Найменування та адреса об’єкта передачі

1 Будівля Гостинного двору, м. Київ, Контрактова площа, 4

2 Будівля Будинку ім. І. Сікорського, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 15-б

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 2 
до рішення Київської міської ради
від 28.11.2017 року № 556/3563

Цілісні майнові комплекси
закладів культури, фізичної культури та спорту, що належать до державної 

власності та безоплатно передаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

 № п/п Найменування закладів культури

1 Цілісний майновий комплекс державного підприємства «Національний цирк України», м. Київ, площа Перемоги, 2

2 Цілісний майновий комплекс державного підприємства «Спортивний комплекс «Атлет», м. Київ, пров. Лабораторний, 7-а

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення 
Київської міської ради від 16 липня 2015 року 
№ 676/1540 «Про реорганізацію комунального 

підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по 
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд 

на них «Магістраль»
Рішення Київської міської ради № 548/3553 від 28 листопада 2017 року

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи недоцільність 
здійснення реорганізації комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриман-
ню автомобільних шляхів та споруд на них «Магістраль» шляхом його приєднання до комунального підприємства 
«Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського 
району» м. Києва та лист Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 11.01.2017 № 053-153, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè çãîäó íà áåçîïëàòíå ïðèéíÿòòÿ äî 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà áóä³âåëü, ö³ë³ñíèõ ìàéíîâèõ êîìï-
ëåêñ³â çàêëàä³â êóëüòóðè, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà 
ñïîðòó, ùî íàëåæàòü äî äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³, 
çã³äíî ç äîäàòêàìè 1, 2 äî öüîãî ð³øåííÿ.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà çîáîâ’ÿçóºòüñÿ âèêîðèñ-
òîâóâàòè çàçíà÷åíå ìàéíî çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì ³ íå â³ä÷óæóâàòè â ïðèâàòíó âëàñí³ñòü.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè ïðèéîì-ïåðåäà÷ó áóä³âåëü, ö³ë³ñíèõ 

ìàéíîâèõ êîìïëåêñ³â çàêëàä³â êóëüòóðè, ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè òà ñïîðòó, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè  ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè, ñ³ì’¿, 
ìîëîä³ òà ñïîðòó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè, òóðèçìó òà 
³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè äîçâ³ë óïðàâë³ííþ îñâ³òè 
Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ çíåñòè òà ñïèñàòè îñíîâí³ çàñîáè, 
ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ó âñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Íåïðèäàòí³ äåòàë³ òà ìàòåð³àëè çäàòè ï³ä-
ïðèºìñòâó, íà ÿêå ïîêëàäåíî îðãàí³çàö³þ çáîðó 

òàêî¿ ñèðîâèíè, ç ïîäàëüøèì ñïðÿìóâàííÿì 
âèðó÷åíèõ êîøò³â äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16 ëèïíÿ 2015 ðîêó 
¹ 676/1540 «Ïðî ðåîðãàí³çàö³þ êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà «Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâ-
ë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ 
øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ «Ìàã³ñòðàëü». 

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³-

ñòðàö³¿) ïðèâåñòè ñâî¿ àêòè ó â³äïîâ³äí³ñòü ³ç 
öèì ð³øåííÿì.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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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 № 1047/4054 від 21 грудня 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 

ВИРІШИЛА:

 

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 3 455,7 22 4 150,0 

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. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó 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 

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-ïåðå-
ìîæöÿ º â³äçíà÷åííÿ Äíÿ Ïåðåìîãè ³ äí³â âèãíàííÿ íàöèñò³â ç Óêðà¿íè, ì³ñòà Êèºâà òà ³íøèõ 
àäì³í³ñòðàòèâíî-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, óñòàíîâëþºòüñÿ 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 
ñîö³àëüí³ 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 ñâ³òîâ³é â³éí³; Äåíü ìàòåð³; Äåíü ñêîðáîòè òà âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ æåðòâ â³éíè; ð³÷íèö³ 
×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè; Ì³æíàðîäíèé äåíü ãëóõèõ; Ì³æíàðîäíèé äåíü ñë³ïèõ; Ì³æíàðîä-
íèé 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 ô³íàí-
ñóâàííÿ 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 5615,7 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 ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ ïî ì³ñüê³é ö³ëüîâ³é ïðîãðàì³ «Ñîö³àëüíå ïàðòíåðñòâî» íà 2016 - 2018 ðîêè»:

№ 
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні 
завдання)

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, фінансо-
вої допомоги громадським організа-
ціям, діяльність яких має соціальну 
спрямованість, на реалізацію заходів 
соціального захисту ветеранів, інвалі-
дів та осіб, які потребують соціальної 
підтримки

     

 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 місті 
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 громад-
ськими 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 місті 
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 організаціями, 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

Додаток 
 до рішення Київської міської ради

 від 21.12.2017 № 1047/4054

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¿: 
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 3. Надання фінансової підтримки на виконання 
(реалізацію) розроблених громадськими організа-
ціями жінок, багатодітних сімей, іншими організа-
ціями програм (заходів, проектів), що передбачені 
їх статутною діяльністю

2016 -2018 Департамент со-
ціальної політики 
та районні в місті 
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 організаціями, 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 прове-
дення соціальних заходів громадськи-
ми організаціями, діяльність яких має 
соціальну спрямованість

  

1. Надання фінансової підтримки Київському 
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 

111

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 місті 
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 

109

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 со-
ціальних заходів до державних свят та 
визначних дат

  1. Проведення загальноміських соціальних заходів 
для окремих категорій киян з нагоди Дня вшану-
вання учасників бойових дій на території інших 
держав, Дня захисника України, увічнення Пере-
моги над нацизмом у Другій світовій війні шляхом 
відзначення Дня Перемоги, річниці Чорнобиль-
ської катастрофи, Міжнародного дня інвалідів та 
інших свят та визначних дат

2016 -2018 Департамент со-
ціальної політики 
та районні в місті 
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 у додаток до рішення Київської 
міської ради від 24 травня 2012 року № 596/7933 «Про 
приватизацію жилих приміщень у гуртожитках м. Києва»

 Рішення Київської міської ради № 558/3565 від 28 листопада 2017 року 
Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 6 частини 

першої статті 5 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», статей 2, 3 
Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âíåñòè çì³íè ó äîäàòîê äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24 òðàâíÿ 2012 ðîêó ¹ 596/7933 
«Ïðî ïðèâàòèçàö³þ æèëèõ ïðèì³ùåíü ó ãóðòîæèòêàõ ì. Êèºâà» (ó ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 11 ëþòîãî 2016 ðîêó ¹ 94/94):

1.1. Ï³ñëÿ ïîçèö³¿ 32 äîäàòêà äî ð³øåííÿ äîïîâíèòè íîâîþ ïîçèö³ºþ 33 òàêîãî çì³ñòó:

33.  âóë. Ë³ñíà, 64-à Îáîëîíñüêèé

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïîçèö³¿ 33 – 82 ââàæàòè ïîçèö³ÿìè 34 – 83 â³äïîâ³äíî. 
1.2. Äîïîâíèòè äîäàòîê äî ð³øåííÿ íîâîþ ïîçèö³ºþ 84 òàêîãî çì³ñòó:

84.  âóë. Äåðåâëÿíñüêà, 18 Øåâ÷åíê³âñüêèé

2. 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-êîìóíàëüíîãî 
ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî 

Про надання дозволу комунальному підприємству  
Київської міської ради 

«Телекомпанія «Київ» на списання 
шляхом ліквідації транспортних засобів 

Рішення Київської міської ради № 560/3567 від 28 листопада 2017 року 
Відповідно до 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 звер-
нення комунального підприємства Київської міської ради «Телекомпанія «Київ» від 26 січня 2017 року № 75 та від 
11 квітня 2017 року № 594, листи Департаменту суспільних комунікацій від 11 січня 2017 року № 059-65 та від 29 
березня 2017 року № 059-833, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Òåëåêîìïàí³ÿ «Êè¿â» íà 
ñïèñàííÿ øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ òðàíñïîðòíèõ çà-

ñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

Про  надання  дозволу  
Київському університету імені Бориса Грінченка 

на знесення та cписання будівлі
 Рішення Київської міської ради № 563/3570 від 28 листопада 2017 року 

Відповідно до 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 лист 
Київського університету імена Бориса Грінченка від 30 листопада 2016 року № 1287, лист Департаменту освіти і 
науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
24 листопада 2016 року № 063-10665, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Äîçâîëèòè Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ 
Áîðèñà Ãð³í÷åíêà çíåñòè áóä³âëþ, ÿêà íàëåæèòü 
äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåòó ³ìåíà Áîðèñà 
Ãð³í÷åíêà ñïèñàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 

áóä³âëþ, çàçíà÷åíó ó äîäàòêó äî öüîãî  ð³øåííÿ, 
ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

 Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

2. Çîáîâ’ÿçàòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Òåëåêîìïàí³ÿ «Êè¿â» âè-
êîðèñòàòè 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.

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

 Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Додаток  до рішення Київської міської ради
від 28.11. 2017 року № 560/3567

Транспортні засоби, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, дозвіл на списання шляхом ліквідації яких надається 
комунальному підприємству Київської міської ради «Телекомпанія «Київ»

№ 
п/п

Найменування 
транспортних засобів 
та їх технічна характе-
ристика

Рік ви-
пуску

Первісна 
балансова 
вартість, грн

Знос, грн Залишкова 
балансова 
вартість, 
грн

Підстава для списання

1. ВАЗ-21043, державний 
№ 44924 КА, шасі № 
XTA21043020926377, 
пробіг 96039 км

2003 18 750,00 18 750,00 0,00 Акт на списання автотранспортних засобів від 
03.01.2017 № 1, протокол Української універ-
сальної товарної біржі № 3 про хід торгів на 
аукціоні з продажу від 29.08.2013

2. ГАЗ-3110, державний 
№ 23719 КА, шасі № 
Y6C311000X0286374, 
пробіг 287 238 км

1999 23 499,16 23 499,16 0,00 Акт на списання автотранспортних засобів від 
03.01.2017 № 2, протокол Української універ-
сальної товарної біржі № 1 про хід торгів на 
аукціоні з продажу від 29.08.2013

3. SUZUKI VITARA, 
державний № 
80250 КА, шасі № 
JSAETD01V01300858, 
пробіг 677 300 км

1998 75 571,69 75 571,69 0,00 Акт на списання автотранспортних засобів від 
27.03.2017 № 3, протокол Української універ-
сальної товарної біржі № 1 про хід торгів на 
аукціоні з продажу від 22.03.2017

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî 
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Додаток 
до  рішення Київської міської ради

від 28.11.2017 року № 564/3571

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу 

№ п/п Повна назва орендаря, його форма 
власності та форма фінансування

Адреса та харак-
теристика об’єкта 
нерухомості

Призначення, 
характеристика 
об’єкта оренди та 
орендована площа, 
кв.м

Ставка оренд-
ної плати 

Строк, на який уклада-
ється договір оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ –  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 
ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»

1.
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГА-
НІСТАНУ ОБОЛОНСЬКОГО 
РАЙОНУ М. КИЄВА»
Форма власності –  колективна 
Форма фінансування – змішана 
Код ЄДРПОУ 24937154

МАРШАЛА МА-
ЛИНОВСЬКОГО 
ВУЛ., № 3
Оболонський район
ЖБк -  9-поверхо-
вий 
Площа  - 192,4 кв.м

РОЗМІЩЕННЯ 
ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ  НА 
ПЛОЩІ, ЩО НЕ 
ВИКОРИСТО-
ВУЄТЬСЯ ДЛЯ 
ПРОВАДЖЕННЯ 
ПІДПРИЄМНИЦЬ-
КОЇ ДІЯЛЬНОСТІ                          
- 20,0
 - 14,8
1 поверх
Площа – 34,8 кв.м

1%
4%

2 роки 364 дні

  Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста 

Києва єдиному претенденту на право оренди 
 Рішення Київської міської ради № 565/3572 від 28 листопада 2017 року 

Відповідно до статей 760-763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, статей 5 та 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, Положен-
ня про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 
квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва та враховуючи те, що за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди подано 
одну заяву, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïðàâî 
îðåíäè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ. 

2. Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ. 

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Додаток до рішення
Київської міської ради

від 28.11.2017 року № 565/3572
 

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, 
які передаються в оренду єдиному 

претенденту на право оренди 

№ п/п Повна назва орендаря, його форма 
власності та форма фінансування

Адреса та харак-
теристика об’єкта 
нерухомості

Призначення, 
характеристика 
об’єкта оренди та 
орендована площа, 
кв.м

Ставка 
орендної 
плати 

Строк, на який 
укладається 
договір оренди

При-
мітки

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИТЯЧА 
СПОРТИВНО-ТАНЦЮВАЛЬНА 
ШКОЛА «ФЕНІКС»
(код ЄДРПОУ 40136191)

Форма власності – приватна
Форма фінансування – госпроз-
рахункова

БЕРЕЗНЯКІВСЬКА 
ВУЛ., 32 
Дніпровський район
Нежитловий 
будинок –
4-поверховий
Навчально-вихов-
ний комплекс № 209 
«Сузір’я» 
(початкова 
спеціалізована 
школа-колегіум)  
м. Києва

Загальна площа 
нежитлових
приміщень – 5147,00 
кв. м

РОЗМІЩЕННЯ 
ФІЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОГО 
ЗАКЛАДУ, ДІ-
ЯЛЬНІСТЬ ЯКОГО 
СПРЯМОВАНА 
НА ОРГАНІЗАЦІЮ 
ТА ПРОВЕДЕННЯ 
ЗАНЯТЬ РІЗНИМИ 
ВИДАМИ СПОРТУ 
(проведення занять 
з художньої гімнас-
тики, погодинно)

Нежитлові при-
міщення

Площа – 301,70 кв. м

3 % 2 роки 364 дні По-
годинна 
оренда:
Пн-Пт: 
17.00-
20.00

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про списання основного засобу, 
який належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 568/3575 від 28 листопада 2017 року 
Відповідно до 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   за-
собів   з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», 
враховуючи звернення  товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс-Екопроект» від 27 вересня  2016 року 
№ 2709/01,  публічного акціонерного товариства  «Акціонерна компанія «Київводоканал» від 4 листопада  2016 
року № 5395/41/36/02-16, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë ïðèâàòíîìó àêö³îíåð-
íîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè-
¿ââîäîêàíàë» íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ 
îñíîâíîãî çàñîáó, çàçíà÷åíîãî ó äîäàòêó äî 
öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ïðèâàòíîìó  àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 
«Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë»:

2.1. Âèêîðèñòàòè ïðèäàòíå îáëàäíàííÿ äå-
ìîíòîâàíîãî îñíîâíîãî çàñîáó, à íåïðèäàòí³ 

äåòàë³ òà ìàòåð³àëè çäàòè ï³äïðèºìñòâàì, ÿê³ 
çä³éñíþþòü  çá³ð âòîðèííî¿ ñèðîâèíè.

2.2. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ðåàë³çàö³¿ ñèðîâèíè, 
ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до рішення Київської міської ради 
від 28.11.2017 року  №  568/3575

Основний засіб, 
який належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, 

перебуває у володінні та користуванні приватного акціонерного 
товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал», 
дозвіл на списання шляхом ліквідації якого надається

Найменування осно-
вного засобу та його 
технічна характе-
ристика

Дата введення в 
експлуатацію

Первісна балансова 
вартість, грн

Залишкова балансо-
ва вартість станом 
на 01.10.2016, грн

Знос, грн Підстава для 
списання

Водопровідна  мережа 
по вул. Семашка, 
діаметр 300,0 мм, 
протяжність 248,0 м, 
чавун,  
інв. № 004006

1967 15385,90 0,00 15385,90 Акт на списання 
основних засобів 
від 27.10.2016  
№ 41

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про видачу ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

«ПРИВАТНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МІДГАРД» 

ліцензії на право провадження освітньої діяльності 
у сфері загальної середньої освіти
Розпорядження № 1665 від 26 листопада 2017 року 

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 року 
№ 1187, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та до-
шкільної освіти у місті Києві»:

1.Âèäàòè ÇÀÊËÀÄÓ ÎÑÂ²ÒÈ «ÏÐÈÂÀÒÍÈÉ 
ÇÀÃÀËÜÍÎÎÑÂ²ÒÍ²É ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ 
«Ì²ÄÃÀÐÄ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 41678781, 
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 03127, ì. Êè¿â, ïðîñïåêò 
Ãëóøêîâà, áóäèíîê 1), ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðî-
âàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ 
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè, áàçîâî¿ 
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ 
îñâ³òè, êîðåêö³ÿ ïñèõîëîã³÷íîãî ³ ô³çè÷íîãî 
ðîçâèòêó ä³òåé øê³ëüíîãî â³êó).

2.ÇÀÊËÀÄÓ ÎÑÂ²ÒÈ «ÏÐÈÂÀÒÍÈÉ ÇÀÃÀËÜÍÎ-
ÎÑÂ²ÒÍ²É ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ «Ì²ÄÃÀÐÄ» íå 
ï³çí³øå 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî 
ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿ 

íà â³äïîâ³äíèé ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê, çàçíà-
÷åíèé ó ³íôîðìàö³éí³é êàðòö³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ 
ïîñëóãè ç âèäà÷³ ë³öåíç³¿ íà îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü 
(ðîçøèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³) 
ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, çàòâåðäæåí³é 
ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ¹ 1113.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Додаток до  рішення Київської міської ради
 від 28.11.2017 року № 563/3570

Будівля, яка належить до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, дозвіл на знесення та списання якої 
надається Київському університету імена Бориса Грінченка

№  
п/п 

Найме-
нування   
об’єкта 

Адреса Рік введення 
в експлуа-
тацію 

Площа, 
кв.м

Інвентар-
ний номер

Балансова вартість, грн Підстава для списання

     Первісна  Залишкова 

  1.   Гараж  просп. Юрія  
Гагаріна, 16

  1957  63,07  10311003  278448,00  0,00 акт списання основних за-
собів від 20.10.2016  № 1

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî 

Про передачу в оренду без проведення конкурcу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва  
 Рішення Київської міської ради № 564/3571 від 28 листопада 2017 року 

Відповідно до статей 760-763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положен-
ня про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 
квітня 2015 року №415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної 
власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó 
íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2.  Îáîëîíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

 Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Київська міська державна адміністрація повідомляє, що за результатами інвести-
ційного конкурсу із залучення інвестора до будівництва приватної середньої школи 
в 3-а мікрорайоні житлового масиву Оболонь на проспекті Героїв Сталінграда, 
10-в у Оболонському районі переможцем визначено Товариство з обмеженою 
відповідальністю «АР Освіта» (ідентифікаційний код – 41711357), результати за-
тверджені розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 28 грудня 
2017 року № 1703.

У зв'язку із зростанням мінімальної з/п, цін на енергоресурси, матеріали тощо, TOB «E.K. Ком-
форт-Майстер» повідомляє, що тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій, розраховані згідно з Порядком, затвердженим постановою КМУ від 01.06.2011 №869, 
надано до Київської міської державної адміністрації на затвердження. Структура, періодичність та 
строки надання цих послуг відповідають вимогам розпорядження ВО КМР(КМДА) від 09.03.2011 
№307. Детальна інформація розміщена на інформаційних стендах у під'їздах будинків.

№ Адреса будинку Тариф грн/м2 в місяць Тариф грн/м2 в місяць для 
першого поверху

1 Закревського 95А 6,24 5,23

2 Закревського 95Б 6,25 5,17

3 Закревського 95В 6,26 5,69

4 Закревського 95Г 6,3 4,53

5 Маяковського 1В 6,25 4,93

6 Милославська 16 6,26 5,41

7 Закревського 95 6,22 5,22

8 Закревського 99 6,24 5,04

9 Закревського 97 6,24 5,27

10 Закревського 97А 6,24 5,39

11 Закревського 103 6,27 5,1

12 просп. Науки 60 6,24 5,14

13 просп. Науки 60А 6,25 5,15

Зауваження та пропозиції щодо розрахунку тарифу приймаються за адресою: TOB «E.K. «Комфорт-
Майстер» 02081 м. Київ, вул. Олени Пчілки, 2 протягом 20 календарних днів після виходу оголошення 
згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства України від 30.07.2012 р. № 390.

ЗАЯВА  про  наміри (згідно з дод.Г ДБН А.2.2-1-2003) 

1. За-
мовник

ТОВ "НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ ПОСАД"

Адреса пров. Новопечерський, 5, м. Київ, 01042

2. Варі-
анти роз-
ташування 
будмай-
данчиків 

можливий лише 1 варіант

вул. Патріса Лумумби, 5 у Печерському районі м.Києва

3. Харак-
теристика 
діяльності 
(об'єкта)

Реконструкція комплексу виробничо-технологічної бази УБК під 
громадсько-торговельний комплекс на вул. Патріса Лумумби, 5 у 
Печерському районі м.Києва. За критеріями загальних Вимог Закону 
України "Про регулювання містобудівної діяльності ...", об’єкт від-
носиться до класу наслідків (відповідальності) ССЗ і має V категорію 
складності об'єкта будівництва. За титульною назвою об'єкт не 
входить у "Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять під-
вищену екологічну небезпеку", затвердженого постановою КМУ від 
28.08.2013 № 808.

(орієнтовно за  об'єктами-аналогами, належність до об'єктів підвищеної еконе-
безпеки)

транскордонний вплив відсутній

(наявність транскордонного впливу)

Технічні і 
техноло-
гічні дані

Реконструкція комплексу (будівлі адміністративного корпусу в літ."А", 
котельні "Б" та нового корпусу "Ж") виробничо-технологічної бази УБК 
під громадсько-торговельний комплекс з демонтажем інших будівель 
та споруд 

(види та обсяги продукції, що виробляється, термін експлуатації)

термін експлуатації 100 р. і більше

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності

забезпечення населення громадсько-торговельним комплексом

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

    - земельних  – земельна ділянка площею 1,6084 га. Цільове призначення 
земельної ділянки – 03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 
Вид використання – для експлуатації та обслуговування будівель і споруд май-
нового комплексу, згідно договором оренди земельної ділянки від 31.07.2017 р., 
укладеним на 20 років, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського 
нотаріального округу Кравченко Н.П., реєстр №246. Витяг з Державного реєстру 
речовин прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права: індексний 
номер витягу 93259866 від 31.07.2017 р., реєстраційний номер об’єкта нерухомого 
майна 1314143580000, номер запису про інше речове право 21659055. 

(площа земель, що вилучаються в тимчасове і постійне користування, вид ви-
користання)

    - сировинних - не потрібні

(види, обсяги, місце розробки і видобутку, джерела одержання)

    - енергетичних (види, обсяги, джерела)

    - електропостачання - від мережі згідно з ТУ 

    - паливо – не потрібне

    - теплопостачання – система опалення приміщень торговельного комплексу 
передбачається електрична за допомогою дахових моноблочних центральних кон-
диціонерів. В якості опалювальних приладів у виробничих, службових та побутових 
приміщеннях прийнято електричні конвектори ф. "Atlantic"

    - водних   (обсяги, необхідна якість, джерела водозабезпечення)

    - водопостачання   від мережі згідно ТУ ПАТ "АК "Київводоканал" від 18.09.17 
№11860. Кількість води 119,86 (в т.ч. 1-ша черга будівництва – 117,44; 2-га черга 
будівництва – 2,42) м3/добу, 8,64 л/с, додатково 116,09 м3/добу, в т.ч.: на госпо-
дарчо-побутові потреби 24,36 (в т.ч. 1-ша черга будівництва – 21,94; 2-га черга 
будівництва – 2,42) м3/добу, на виробничі потреби 89,44 (1-ша черга) м3/добу, на 
полив 6,06 (1-ша черга) м3/добу.

    - трудових   будівництво згідно з штатним розкладом

6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації)

Доставка персоналу, будівельних матеріалів та конструкцій передбачається по 
існуючих дорогах. На період будівництва – згідно з кошторисом будробіт. На період 
експлуатації – відкриті гостьові автостоянки

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами

Атмосферне повітря – не допускати перевищення гранично-допустимих концен-
трацій (ГДК) та орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря населених місць діючих на території України. Дотримання 
встановлених санітарних розривів відповідно до ДСП 173-96 "Державні санітарні 
правила планування та забудови населених пунктів", затверджених Наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 №173. Водне – дотримання 
правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м.Києва №1879 від 
12.10.2011 р., затверджених КМДА. Шум та вібрація від технологічного обладнання 
– не перевищувати допустимих рівнів звуку згідно до "Державних санітарних 
правил планування та забудови населених пунктів", затверджених Наказом 
Міністерства охорони  здоров’я України від 19.06.1996 №173. Відходи – збирання, 
зберігання та передача на утилізацію чи переробку відбувається згідно Закону 
України "Про відходи".

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами

За умовами будівництва, враховуючи негативний вплив  інженерно-геологіч-
них умов на об'єкт будівництва,  ділянка  проведення реконструкції  комплексу 
передбачається  в зоні  можливого  розвитку небезпечних природних фізико-
геологічних процесів деформацій земної поверхні.  Для збереження існуючого  
стану  навколишнього грунтового масиву та забудови,  для запобігання 
негативного впливу  на існуючу будівлю виробничого корпусу, будівлі та спо-
руди оточуючої території,  виконання  протизсувних заходів  у першу чергу,  у  
відповідності до  вимог СУППР,  даним проектом передбачене виконання пла-
нувальних робіт та  розробка виїмок з підрізанням  рельєфу  після влаштування  
комплексу  робіт  з інженерної підготовки території у складі: 
- улаштування підпірних стін  (ПС-1, ПС-2, ПС-3, ПС-4)  з буронабивних паль;  
- організації водовідведення  та застосування заходів з випередження замочу-
вання грунтів поверхневими водами з відведенням вод з території будмайдан-
чику, від котлованів та траншей, з укріпленням брівок  природних укосів  виїмок  
(улаштуванням міцних грунтових валиків)  та улаштуванням тимчасового 
кріплення (по місцю) укосів, недопущення екскавації розріджених грунтів;  
- недопущення динамічних навантажень під час застосування будівельної тех-
ніки.    На період проведення будівельних робіт рекомендується організувати  
моніторинг технічного стану будівлі, що підлягає реконструкції, а також буді-
вель оточуючої забудови. Реконструкцію та забудову  проектованих об'ємів  
виконувати  під постійним наглядом та контролем за ходом будівельних робіт.   
Проектні рішення будуть забезпечувати виконання ДБН та санітарно-гігієніч-
них норм та правил, охоронні, відновлювальні та захисні заходи.  Передбача-
ється: відведення господарсько-побутових стоків до міської каналізаційної 
мережі; відведення дощових і талих вод з території відкритих автостоянок до 
міської дощової каналізації з попереднім очищенням на локальних очисних 
спорудах; благоустрій та озеленення прилеглої території згідно дендроплану.

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації):

- клімат і 
мікроклі-
мат

вплив на клімат та мікроклімат незначний

- повітря-
не середо-
вище

при будівництві: тимчасовий вплив – викиди вихлопних газів від 
техніки, забруднюючих речовин при зварювальних роботах; при 
експлуатації – очікувані забруднення атмосферного повітря від 
проектованого об’єкта в приземному шарі не перевищуватимуть 
0,05 ГДК.мр по всім забруднюючим речовинам

- водне 
середо-
вище

водовідвід з території забудови виконується закритою системою 
з підключенням до існуючої дощової каналізації з попереднім 
очищенням на локальних очисних спорудах

- ґрунти рослинний шар ґрунту відсутній

- рос-
линний і 
тварин-
ний світ, 
заповідні 
об'єкти

вплив в межах діючих нормативі, поводження з зеленими на-
садженнями згідно Акту №24 від 15.02.2017 р. Запроектовано 
видалення 79 од. дерев та 2 од. кущів, збереженню підлягає 14 од. 
дерев. Після завершення будівельних робіт благоустрій території 
будмайданчику згідно дендроплану

- навко-
лишнє 
соціальне 
середо-
вище (на-
селення)

проектом передбачена реконструкція комплексу виробничо-тех-
нологічної бази УБК під громадсько-торговельний комплекс 

- навко-
лишнє 
техноген-
не серед-
овище

проектні рішення будуть відповідати будівельним вимогам і 
правилам

10. Відходи виробництва, можливість їх повторного використання, утилізації, 
знешкодження або безпечного захоронення

Поводження з відходами виробництва відповідно до природоохоронних вимог 
законодавства України. Під час будівництва: будівельні відходи, пакувальний 
матеріал та інш. При функціонуванні об’єкта утворюються відходи, які ви-
никають при проведенні ремонтів. Утилізація та знешкодження за окремими 
договорами з організаціями, які мають відповідні дозвільні документи на про-
вадження господарської діяльності зі здійснення операцій у сфері  поводження 
з відходами.

11. Обсяг 
виконан-
ня ОВНС

згідно з вимогами ДБН А.2.2-1-2003

12.Участь  
громад-
ськості

Адреса: пров. Новопечерський, 5, м. Київ, 01042. Попередня 
публікація заяви про наміри в газеті "Хрещатик" № 44 (4814) від 
22 квітня 2016 р. З пропозиціями та зауваженнями звертатися до 
Печерської РДА.

(адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами проекту і ОВНС, подачі 
пропозицій)

Інвестор (Замовник)                                              
ТОВ "НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ ПОСАД"      
Директор М.М. Новікова 

Генпроектувальник 
ТОВ "АРХІТЕКТУРНИЙ СОЮЗ" 
Директор О.С. Бабушкінс

ПОВІДОМЛЕННЯ
про прийняття рішення щодо забезпечення існування іменних цінних паперів емі-

тента Відкритого акціонерного товариства "Хліб Києва" 
(код ЄДРПОУ 33154039) у бездокументарній формі

Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) на виконання рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 28.11.2017 № 845 "Щодо врегулювання питання забезпечення 
обліку прав на цінні папери емітента ВАТ "Хліб Києва" прийнято рішення щодо забезпечення 
існування іменних цінних паперів емітента Відкритого акціонерного товариства "Хліб Києва" 
(код ЄДРПОУ 33154039) у бездокументарній формі.

Реквізити емітента:

повне найменування: Відкрите акціонерне товариство "Хліб Києва"; 
скорочене найменування: ВАТ "Хліб Києва"; 
код за ЄДРПОУ: 33154039;
місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 83;
адреса для поштових повідомлень: Україна, 04080, м. Київ, вул.. Межигірська, 83;
телефон (044) 206-72-97. 

Реквізити випуску іменних цінних паперів документарної форми існування, щодо 
якого прийнято   рішення   про   забезпечення   існування   іменних   цінних   паперів   у 
бездокументарній формі:

вид/тип цінних паперів: акції прості, документарні, іменні;

дані свідоцтва про реєстрацію випуску:

дата реєстрації: 13.12.2007;
орган, що видав свідоцтво: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; 
реєстраційний номер випуску: 526/1/07;
міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UА4000031322. 

Реквізити Центрального депозитарію:

найменування - Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"; 
код за ЄДРПОУ - 30370711;
місцезнаходження - Україна, 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 17/8. 

Реквізити депозитарної установи:

найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС",
код за ЄДРПОУ: 35591059,
місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, 
телефон (044) 585-70-91.
депозитарна діяльність депозитарної установи здійснюється на підставі ліцензії - серії 

АЕ № 263375;
дата видачі ліцензії - 24.09.2013;
орган, що видав ліцензію - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами в бездокумен-
тарній формі є обліковий запис на рахунку у цінних паперах власника в депозитарній 
установі, а документальним підтвердженням їх наявності на певний момент є виписка 
з цього рахунку в цінних паперах.

У разі відсутності договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладе-
ного між власником цінних паперів та депозитарною установою, потрібно укласти 
такий договір.

61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 3 місяці – 122 грн 70 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.
на 12 місяців – 490 грн 80 коп.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

22.03.2018 о 09.50 в приміщенні Окружного адміністративного суду м. Києва 
(вул. Болбочана Петра 8, корпус 1), суддя Качур I.A., відбудеться судовий 
розгляд справи № 826/9526/17 за позовом TOB "Компанія "Будсвітгрупа" 
до Київської міської ради, треті особи: Департамент містобудування та 
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), TOB "ТЕРРА ПРОДЖЕКТ", ПАТ "УКРПРОМТЕПЛИЦЯ" 
про визнання протиправним та скасування рішення Київської міської ради 
від 20.12.2016 № 681/1685 "Про затвердження детального плану території 
в межах вулиць Народного ополчення, Ернста, Івана Пулюя, вздовж річки 
Совки та верхнього каскаду Совських ставків у Солом'янському районі 
м. Києва" в частині функціонального призначення земельної ділянки площею 
6,95 га на вул. Медовій та вул. Народного ополчення у Солом'янському 
районі м. Києва".

ОГОЛОШЕННЯ
про конкурс на право оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М КИЄВА

№

Дані про об'єкт оренди
Реквізити (балансоутриму-
вача) для сплати авансової 

орендної платиХарактеристика та місцезнаходження Мета використання
Стартовий розмір 
місячної орендної 

плати, грн (без ПДВ)

Розмір авансової 
орендної плати, 

грн (без ПДВ)

Балансоутримувач - КП "Київжитлоспецексплуатація" (тел. 234-23-24)

1
Нежитлові приміщення загальною площею 
89,00 кв. м за адресою: вул. Софіївська, 10 літ. 
Б (2 поверх)

Розміщення місцевої організації товари-
ства Червоного Хреста України 1 грн на рік* 1,00*

р/р 2600230946101 
у центральному відділенні 
м. Києва 
ПАТ "Банк кредит Дніпро" 
МФО: 305749 
ЄДРПОУ: 03366500

Розміщення громадської організації 10 395,57** 20 791,14**

2
Нежитлові приміщення загальною площею 
111,0 кв. м за адресою: вул. Райдужна, 6 літ. А 
(1 поверх)

склад 11 486,93 22 973,86

3
Нежитлові приміщення загальною площею 
4,00 кв. м, за адресою: вул. Феодори Пушиної, 
23-25 літ. А (1 поверх)

Розміщення торговельного об'єкта з про-
дажу продовольчих товарів, крім товарів 
підакцизної групи

741,60 1 483,20

Балансоутримувач - Головне територіальне управління юстиції у м. Києві

4
Нежитлові приміщення загальною площею 
2,00 кв. м, за адресою: просп. Перемоги, 11 
(1 поверх)

Торговельний автомат, що відпускає про-
довольчі товари 686,77 1 373,54

р/р 31256260115280 
у ДКСУ, ГУДКСУ у м. Києві 
МФО 820172 
ЄДРПОУ: 34691374

Балансоутримувач - КП "Київпастранс" (тел. 279-20-31)

5
Нежитлові приміщення загальною площею 
34,80 кв. м, за адресою: вул. Дегтярівська, 37 к. 1 
(5 поверх)

Офіс 8 311,25 16 622,50

р/р 26008301240371 Філія 
ГУ по м. Києву та Київській 
області АТ "Ощадбанк" 
МФО: 322669 
ЄДРПОУ 38538270

Балансоутримувач - КП по переробці нерудних будівельних матеріалів (тел. 400-51-11)

6 Нежилий будинок загальною площею 
117,00 кв. м, за адресою: вул. Стеценка, 20 к. 10

Розміщення торговельного об'єкта з про-
дажу непродовольчих товарів 16 965,00 33 930,00

р/р 26008212003899 
АБ "Укргазбанк" 
МФО: 320478 
ЄДРПОУ: 05456733

Оголошення орендодавця - Інституту хімії високомолекулярних сполук HAH України про намір передати в оренду державне майно, щодо якого надійшли заяви

№ 
п/п

Назва органу 
управління

Балансоутримувач 
(назва, юридична 
адреса, телефон)

Дані про об'єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

Найменування та міс-
цезнаходження об'єкта 

оренди

Реєстровий 
номер майна

Загальна 
площа, 

кв.м.

Вартість майна 
за незалежною 

оцінкою, грн

Максимально можли-
вий строк оренди

Мета викорис-
тання

1.
Національна 

академія наук 
України

ІХВС НАНУ, 02160, 
м. Київ, Харківське 
шосе, 48, 559-13-

94, 559-11-61

Головний корпус, кімната   
№ 205

05417041.1. . 
АААДЖЖ353 24,40 198241,87 До 31.12.18 р., за до-

мовленістю
Лабораторне 
приміщення

2. То же То же Головний корпус, кімната 
№ 28

05417041.1. 
АААДЖЖ353 23,00 141597,52 До 31.12.18 р., за до-

мовленістю
Лабораторне 
приміщення

3. _"_ _"_ Допоміжний корпус, Кімна-
та № Д-16

05417041.1. 
АААДЖЖ354 15,00 107673,40 До 31.12.18 р., за до-

мовленістю
Складське при-

міщення

4. _"_ _"_ Компресорний корпус, 
виробниче прим. № 4

05417041.1. 
АААДЖЖ355 78,70 392911,95 До 31.12.18 р., за до-

мовленістю
Виробниче при-

міщення

5. _"_ _"_ Господарська споруда 
№ 10

05417041.1. 
ВХСОШГ053 3,99 15537,44 До 31.12.18 р., за до-

мовленістю
Складське при-

міщення

6 _"_ _"_ Відкритий майданчик № 1 05417041.1. 
ВХСОШГ078 60,84 81930,45 До 31.12.18 р., за до-

мовленістю
Складування 

матеріалів

7. _"_ _"_ Відкритий майданчик № 2 05417041.1. 
ВХСОШГ079 34,48 81930,45 До 31.12.18 р., за до-

мовленістю
Стоянка авто-

транспорту

8. _"_ _"_ Відкритий майданчик № 3 05417041.1. 
ВХСОШГ080 178,50 240377,81 До 31.12.18 р., за до-

мовленістю
Складське при-

міщення

9. _"_ _"_ Відкритий майданчик № 4 05417041.1. 
ВХСОШГ081 101,50 169279,63 До 31.12.18 р., за до-

мовленістю
Стоянка авто-

транспорту

10. _"_ _"_ Відкритий майданчик № 6 05417041.1. 
ВХСОШГ083 77,00 128419,03 До 31.12.18 р., за до-

мовленістю
Стоянка авто-

транспорту

11. _"_ _"_ Відкритий майданчик №9 05417041.1. 
ВХСОШГ086 168,00 220926,65 До 31.12.18р., за до-

мовленістю
Складування 

матеріалів

12. _"_ _"_ Лабораторні меблі в 
кімнаті № 205

Інвентарні №№ 
104222603, 

1133392
2 од. 6535,10 До 31.12.18р., за до-

мовленістю
Для лаборатор-

них робіт

 Заяви про оренду зазначеного об'єкта приймаються протягом 10 календарних днів після опублікування оголошення за адресою: 02160, м. Київ, Хар-
ківське шосе, 48. Додаткова інформація за тел.: 559-11-61, 559-48-95.
У разі надходження двох і більше заяв на об'єкт оренди, буде оголошено конкурс на право оренди.

Перелік вільних нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва, які закріплені 
на праві оперативного управління за Комунальним некомерційним підприємством "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" 

Шевченківського району міста Києва та можуть бути передані в орендне користування станом на 01.01.2018 р. 04050 м. Київ, 
вул. М. Пимоненка, 10, тел. (044) 484-34-31

№ 
з/п

Адреса приміщення, що може 
бути здано в оренду
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н Наявність комунікацій
Можливе 

використання 
приміщень

Назва 
вулиці

Тип 
вулиці

№ 
будинку 
(літера, 
корпус)

енер-
гоза- 

безпе-
чен ня

водо-
забез- 

печення

теплоза- 
безпече- 

ння

1 Біло-
руська вулиця 11-б, 

корпус 2 1279,8 339,6 111,9 2 задо-
вільний так так так Медична 

практика

2 Біло-
руська вулиця 11-б, 

корпус 2 1279,8 339,6 2 підвал задо-
вільний ні ні ні Розміщення 

складу

3 Біло-
руська вулиця 11-б, 

корпус 2 1279,8 339,6 12,3 3 задо-
вільний так так так Офісне при-

міщення

4
Миколи 
Пимо-
ненка

вулиця 10 8596,8 3173,9 91,6 1 задо-
вільний так так так

Медична 
практика або 

оздоровча 
фізкультура

5
Миколи 
Пимо-
ненка

вулиця 10 8596,8 3173,9 6 1 задо-
вільний так так так Розміщення 

буфету

6
Миколи 
Пимо-
ненка

вулиця 10 8596,8 3173,9 8,1 1 задо-
вільний так так так

Розміщення 
медичного 

закладу

7
Миколи 
Пимо-
ненка

вулиця 10 8596,8 3173,9 115,6 1 задо-
вільний так так так

Розміщення 
медичного 

закладу

8
Миколи 
Пимо-
ненка

вулиця 10 8596,8 3173,9 28,5 цоколь задо-
вільний так так так

Розміщення 
медичного 

закладу

9
Миколи 
Пимо-
ненка

вулиця 10 8596,8 3173,9 76,8 2 задо-
вільний так так так

Розміщення 
медичного 

закладу

До уваги Князського Сергія Віталійовича.
Печерський районний суд м. Києва викликає Вас в якості відповідача в судове за-

сідання у цивільній справі за позовом Бєлової Кристини Юліївни до Князьського Сергія 
Віталійовича про стягнення коштів, що призначено на 05.02.2018 року о 10.00, та 
відбудеться в приміщенні Печерського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, 
вул. Хрещатик, 42-а, каб. 24, під головуванням судді Підпалого В.В.

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 270,20 кв. м, що розташовані у підвалі житлового будинку № 59 на вул. Євгена 
Харченка, 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 30.09.2017 становить 1 741 500,00 грн. Орендна плата за місяць становить 4 445,18 грн без ПДВ, що 
коригується на індекс інфляції.

Балансоутримувач - КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» (Харківське 
шосе, 148-а). 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.

З метою урахування громадської думки щодо «Реконструкції та будівництва з роз-
ширенням будівель і споруд майнового комплексу з подальшою їх експлуатацією та 
обслуговуванням під об'єкти побутового обслуговування населення, торгівлі та офісних 
приміщень» по проспекту Степана Бандери, 16-д, Товариство з обмеженою відповідаль-
ність «ПОРТО ПОІНТ» повідомляє про початок розробки проектної документації.

За функціональним призначенням земельна ділянка майбутньої забудови, відповідно 
до затвердженого рішення КМР № 727/727 від 14.07.2016 р., належить до території 
громадських будівель та споруд.

З метою розробки проектної документації отримані МБУ 571/17/12-3/009-17 від 
13.04.2017 р. Згідно з розробленим ескізним проектом, основними техніко-еконо-
мічними показниками передбачено: площа забудови ділянки - 5112,05 м2; загальна 
площа будівель - 22185,48 м2; поверховість будівлі - 4 поверхи та підземний паркінг.

Орієнтовний строк початку підготовчих робіт - 2-й квартал 2018 року. Орієнтовний 
строк початку будівельних робіт - 1-й квартал 2019 року.

Пропозиції до проекту приймаються протягом всього строку проектних та вишукуваль-
них робіт, починаючи з 01.01.2018 р. у письмовому вигляді за адресом: 04073, місто 
Київ, проспект Степана Бандери (колишній Московський), буд.16, тел. (044) 464-46-07. 

Керівництво ТОВ «ПОРТО ПОІНТ»

Оголошення про намір передати в оренду об'єкти, що належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва. Орендодавець - Святошинська районна в місті Києві 
державна адміністрація. Балансоутримувач - Управління праці та соціального захисту насе-
лення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (вул. Гната Юри, 14-б, тел. 
270-20-16). Характеристика об'єктів оренди: вул. Гната Юри, 14-б: І поверх, площа 2,0 кв. м. 
Вартість - 66080,0 грн. Розмір місячної орендної плати (без ПДВ) - 495,60 грн. Запропонована 
заявником мета використання приміщення - розміщення торговельного об'єкта, що відпус-
кає продовольчі товари (кавовий апарат); вул. Гната Юри, 14-б: І поверх, площа 2,0 кв. м. 
Вартість - 54000,0 грн. Розмір місячної орендної плати (без ПДВ) - 1816,20 грн. Запропо-
нована заявником мета використання приміщення - розміщення банкомату; вул. Гната Юри, 
14-б: І поверх, площа 2,0 кв. м. Вартість - 54000,0 грн. Розмір місячної орендної плати (без 
ПДВ) - 1816,20 грн. Запропонована заявником мета використання приміщення - розміщення 
платіжного терміналу. Запропонований заявниками строк оренди - 2 роки 364 дні. Заяви про 
намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, після розміщення оголошення за 
адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 97, кім. 308, тел. для довідок 424-34-87.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВПАСТРАНС» 

(адреса: Набережне шосе, 2, м. Київ,  04070, 
тел.  (044) 254-65-52)

повідомляє про наміри з розробки техніко-економічного обґрунтування  
по об'єкту  «Будівництво трамвайної лінії від вулиці Старовокзальної до 
станції метрополітену «Палац Спорту» згідно до Розпорядження виконав-
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміні-
страції) № 213 від 27.02.2017 року Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 06 січня 2017 року № 3 «Про Програму економічного 
і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік». В ТЕО розглядається три 
варіанта проходження траси трамвайної лінії. 
Варіант № 1 - від вул. Старовокзальної по вул. Жилянська, далі по вул. 
Шота Руставелі, та в зворотному напрямку по вул. Рогнідинська, вул. 
Велика Васильківська, по вул. Саксаганського на вул. Старовокзальну;

Варіант № 2 - від вул. Старовокзальної по вул. Жилянська, далі вул. 
Шота Руставелі, вул. Рогнідинська, вул. Еспланадна, вул. Саксаганського, 
вул. Старовокзальна; 

Варіант № 3 - від вул. Старовокзальної по вул. Саксаганського, далі 
вул. Шота Руставелі, та в зворотному напрямку по вул. Рогнідинська, вул. 
Велика Васильківська, по вул. Саксаганського на вул. Старовокзальну.

Згідно до рекомендованого варіанту №2, довжина трамвайної колії в 
одноколійному виміри складає 6100 м.

Будівництво трамвайної лінії від вулиці Старовокзальної до станції 
метрополітену «Палац Спорту» забезпечить розвантаження громад-
ського автотранспорту на даному маршруті та сприятиме збільшенню 
пасажиропотоку, дозволить знизити викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря за рахунок застосування екологічного безпеч-
ного електротранспорту. Об'єкт входить у «Перелік видів діяльності та 
об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку», затверджений 
постановою КМУ від 28.08.2013 № 808. ТЕО розробляється відповідно 
до вимог ДБН, санітарно-гігієнічних норм та правил, та забезпечують 
виконання охоронних, відновлювальних і захисних заходів. Транскор-
донний вплив відсутній. Будівництво об'єкта буде супроводжуватись 
впливом на атмосферне повітря відпрацьованих газів від будівельних 
машин та автотранспорту. Основним видом впливу на компоненти 
природного середовища під час експлуатації трамвайної лінії є шумове 
навантаження. Процес поводження з відходами, що утворяться в період 
будівництва та експлуатації об'єкта, виконується відповідно до вимог 
Закону України «Про відходи». Громадське обговорення ТЕО відбувати-
меться через 30 днів з дати публікації о 10.00 за адресою: КОМУНАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВПАСТРАНС», Набережне шосе, 2, м. Київ, 04070, 
тел. (044) 254-65-52. Пропозиції та зауваження направляти протягом 
30 днів з дати публікації за вказаною адресою.

* у разі розміщення місцевої організації товариства Червоного Хреста України 
** у разі розміщення громадської організації
Рекомендований строк оренди - 2 роки 364 дні.
(у разі строку оренди більше рекомендованого переможець конкурсу додатково по-

винен подати документи, які необхідні для нотаріального посвідчення договору оренди 
згідно з переліком, визначеним законодавством).

Умови конкурсу:
- орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця;
- додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість у розмірах 

та порядку, визначених чинним законодавством України;
- відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об'єкта 

оренди. Розмір компенсації витрат на здійснення незалежної оцінки не може бути біль-
шим, ніж показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, визначені 
Фондом державного майна України;

- 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 

у конкурсі претендент подає:
1. Лист-заяву про участь у конкурсі

2. Відомості про претендента на участь у конкурсі :
а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами:
- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи:
- копії установчих документів (завірені заявником);
- базовий витяг з Єдиного державною реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, 

який виданий не більше як за 30 днів до дня подачі документів;
б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами:
- копію документа, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність 

на представника;
- за наявності відповідного статусу - базовий витяг з Єдиного державного реєстру 

юридичних 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. Документ, що засвідчує сплату авансової орендної плати.
4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умок конкурсу (крім розміру орендної 

плати, пропозиція щодо якою вноситься в день проведення конкурсу).
5. Інформацію про засоби зв'язку з претендентом на участь у конкурсі та реквізити 

претендента на участь у конкурсі для повернення авансової орендної плати.
Конкурсна пропозиція подається претендентом конкурсній комісії в день проведення 

конкурсу у запечатаному конверті.
Конкурс буде проведено 22.01.2018 за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 10, каб. 522 о 

14.30. Документи прошнуровані та пронумеровані разом з описом подаються в запечатаному 
конверті з відміткою "На конкурс" (конверт мас бути опечатаний печаткою претендента на 
участь у конкурсі, у разі її наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об'єкта 
оренди (адреса, площа, балансоутримувач).

Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі - 16.01.2018 до 17.00 (каб.510). 
Отримати додаткову інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10, 
Департамент комунальної власності м. Києва, к. 524, телефони для довідок: 202-61-77, 
202-61-76. Час роботи Департаменту: пн.-чт. з 9.00 до 18.00; пт. - з 9.00 до 16.45.
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Завдяки дистанційному 
моніторингу школи та 
дитсадки зекономлять 
понад 60 млн грн
ЗАВДЯКИ впровадженню системи дистанційного 
моніторингу школи та дитсадки столиці зможуть 
наступного року зекономити чималі кошти. 

«Така система дистанційного контролю енерго-
споживання є унікальною для України. Ба більше, 
вона працює далеко не в усіх країнах Європи. Проте 
сьогодні така система діє у 400 закладах бюджетної 
сфери Києва. Вона полягає у тому, що можна дис-
танційно моніторити температуру в класах, управ-
ляти обладнанням індивідуального теплопункту в 
школах чи дитсадках, вчасно виявляти збої у роботі 
системи, а головне – оперативно реагувати на зміну 
погоди та графіка роботи закладу. Тобто вночі або під 
час канікул, коли навчання не проводиться, рівень 
енергоспоживання можна знижувати до необхідного 
технічного мінімуму», – розповів заступник голови 
КМДА Петро Пантелеєв. 

Він зауважив, що фактично всі освітні й виховні 
заклади Києва оснащені тепловими пунктами із сис-
темами погодного регулювання, що дають економію 
енергоспоживання в обсязі 25-30%. 

«Але система моніторингу дасть змогу ще додатково 
зекономити 10%, а це в абсолютних цифрах для 400 
закладів, де такий механізм встановлений, оцінюється 
в понад 60 млн грн», – зазначив Петро Пантелеєв 

У столиці відбудеться фестиваль 
«Британський театр у кіно»

БРИТАНСЬКА Рада в Україні та 
Арт-об’єднання CoolConnections 
представляють фестиваль «Бри-
танський театр у кіно». Зокрема 9 
січня о 19.00 відбудеться екрані-
зація постановки театру «Глобус» 

«Дванадцята ніч» («Twelfth night»). 
Це комедія заплутаних роман-
тичних відносин із витонченими 
діалогами, написаними Вільямом 
Шекспіром. Усі ролі у виставі, як 
і за часів Шекспіра, виконуються 

виключно чоловіками. Костюми, 
музика і хореографія у спектаклі 
також створені подібно до тих, що 
були у «Глобусі» 17 століття. 

16 січня о 19.00 відбудеться екра-
нізація постановки театру «Янг Вік» 
«Йєрма». За головну роль у цій ви-
ставі актриса Біллі Пайпер, відома 
з серіалу «Доктор Хто», отримала 
безліч театральних нагород. 

23 січня о 19.00 відбудеться екра-
нізація постановки театру «Донмар» 
«Свята Іоанна». Класична п’єса Бер-
нарда Шоу зображує життя і суд над 
молодою жінкою, яка поставила за 
мету вигнати англійців із Франції. 
Мало не перша протестантка та на-
ціоналістка, Жанна д’Арк ставить 
під загрозу основу феодального 
суспільства і католицької церкви 
у всій Європі. 

Фільми-вистави демонструються 
англійською мовою з українськими 
субтитрами. Їх перегляд не реко-
мендовано особам віком до 16 років. 

Місце проведення: вул. Вели-
ка Васильківська, 19, кінотеатр 
«Київ» 

У МІСТІ розроблять концепцію 
розвитку парку атракціонів на 
території Венеціанського ост-
рова у Дніпровському районі. 
Підписано відповідне розпо-
рядження КМДА. 

Замовником розроблення кон-
цепції визначено комунальне 
підприємство «Київський центр 
розвитку міського середовища». 
Воно у встановленому порядку 
має визначити генеральну про-
ектну організацію для виконання 
робіт із урахуванням проектних 
матеріалів Загальної концепції 
реновації території долини річки 

Дніпро в Києві, зокрема й ост-
ровів та Дніпровських схилів. 

Розроблення концепції розви-
тку парку атракціонів на тери-
торії Венеціанського острова у 
Дніпровському районі та її реа-
лізація дасть змогу задовольнити 
потреби киян і гостей столиці у 
розвагах, дозвіллі та активному 
відпочинку. Створення такої зони 
розваг і дозвілля також сприяти-
ме фізичному розвитку особис-
тості, підтримуватиме масовий 
дитячо-юнацький відпочинок 
і популяризуватиме здоровий 
спосіб життя 

НA ЗAСІДAННІ  пoстійнoї 
кoмісії  Київрaди  з  питaнь 
в л a с н o с т і  oдн o г o л o с н o 
підтримaно прoект рішен-
ня про збереження пaм’ятки 
aрхеoлoгії місцевoгo знaчення 
тa рoзміщення музею нa ді-
лянці прибережнoгo міськoгo 
квaртaлу Середньoвічнoгo Києвa 
(ХІ-ХІХст.) нa Пoштoвій плoщі. 

Відпoвіднo дo прoекту рі-
шення кoмунaльнa oргaнізaція 
«Музей істoрії містa Києвa» мaє 
oфoрмити прaвo пoстійнoгo 
кoристувaння  ділянкaми 
oрієнтoвнoю плoщею 0,83 гa, 
щo рoзтaшoвaні в межaх вули-
ці Нaбережнo-Хрещaтицькoї, 
Нaбережнoгo шoсе, Бoричівoгo 
тa Вoлoдимирськoгo узвoзів. Тaм 
прoпoнується рoзмістити музей. 

Aби його ствoрити, неoбхіднo 
припинити дoгoвір з інвестoрoм 
будівництвa підземнoгo ТРЦ нa 
Пoштoвій плoщі. Після цьoгo 
прийняти oб’єкт незaвершенoгo 
будівництвa дo кoмунaльнoї 
влaснoсті. 

«Існує інвестoр, який фінaн-
сує рoбoти і це передбaчaє ді-
яльність бaгaтoфункціoнaльнoгo 
тoргoвельнoгo кoмплексу. І 
влaсник там зaрaз відсутній, 
бo нaвіть не oфoрмленa зем-
ля. Мoвa йде прo принципoве і 
фундaментaльне питaння для 
стoлиці — стaти влaсникoм 
цьoгo oб’єкта і рoзмістити тaм 
пoвнoцінний музей істoрії містa 
Києвa», – зaзнaчив ініціaтoр 
прoекту рішення депутaт Київрaди 
Сергій Гусoвський 

НА КАЗКОВУ новорічну ви-
ставу «Викрадач Різдва» столиця 
запросила понад 3,5 тисячі дітей 
із соціально вразливих сімей і 
тих, які пережили складні жит-
тєві обставини. Зі сцени палацу 
«Україна» від імені керівництва 
міста маленьких киян привітала 
голова Постійної комісії Київради 
з питань освіти, науки, сім’ї, мо-
лоді та спорту Ганна Старостенко. 
Вона розповіла, що цьогоріч для 
малечі підготували багато ново-
річних проектів, вистав, розваг. 
Загалом під час зимових свят у 
13 муніципальних театрах від-

будеться майже 400 тематичних 
вистав. А на Михайлівській площі 
для дітей відкрито локацію з роз-
вагами, де діє резиденція Святого 
Миколая, працюють колесо огляду, 
карусель та велика гірка. 

Нагадуємо, що традиційно всі 
новорічні заходи Києва мають 
вагому благодійну та соціальну 
складові. Тож із 17 грудня роз-
почалася низка святкових розваг 
для 15,5 тисяч дітей, які потребу-
ють особливої соціальної уваги та 
підтримки громади. Цьогоріч на 
привітання маленьких киян місто 
виділило майже 1,7 млн грн 

На Венеціанському острові 
розвиватимуть зону відпочинку

Поштова стане музеєм

«Викрадач Різдва» відвідало 
понад 3,5 тисячі дітей
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