
ДНЯМИ Київський міський голова Віталій 
Кличко відвідав столичний пологовий буди-
нок № 5 і оглянув, як триває реконструкція, 
після якої він стане сучасним перинатальним 
центром 3-го рівня. Також меру показали 
нове обладнання для відділення інтенсивної 
терапії та реанімації новонароджених. 

«Ми перебуваємо в одному з найбільших 
пологових будинків у Києві. Більше 4 тисяч 
немовлят торік народилися тут. Я з великим 
задоволенням заїжджаю сюди час від часу, 
спілкуюся з головним лікарем, з’ясовую, які 
тут проблеми і яка допомога потрібна. Можу 
сказати, що це людина, яка турбується про 
своїх пацієнтів і про свій заклад. Це приклад 
того, якими у Києві мають бути медичні за-
клади. Наразі тут триває реконструкція, аби 
цей пологовий був ще кращим, закуповується 
нове обладнання. Незабаром він стане одним 
із трьох сучасних перинатальних центрів, які 
ми створюємо в столиці», – зазначив Віталій 
Кличко. 

Він додав, що медзаклад приймає також 
вагітних високого ризику та породіль із усклад-
неннями з усього міста та України загалом. 

Мер Києва наголосив, що сучасна меди-
цина неможлива без сучасного обладнання, 
тож столична влада, проводячи капітальні 
ремонти у лікарнях, спрямовує значні кошти 
на його закупівлю. Частину апаратури для 
нового перинатального центру вже придбано. 
Зокрема для відділення інтенсивної терапії 
й реанімації новонароджених. Надсучасний 
рентгенівський апарат, який дозволяє про-
водити обстеження дітей без шкоди для 
здоров’я. Лікарня також отримала систему 
ультразвукової діагностики. Для екстре-
них випадків є апарат штучної вентиляції 

легень та система інтенсивної терапії для 
новонароджених. На території пологового 
будинку вже споруджено кисневу станцію 
для порятунку немовлят. 

Також із кінця грудня у Києві було запро-
ваджено систему раннього скринінгу ново-
народжених на предмет виявлення вад слуху 
на медичному обладнанні, закупленому за 
кошти міського бюджету у 2017 році – 8 систем 
скринінгу слуху для всіх пологодопоміжних 
закладів охорони здоров’я та Міського ме-
дичного центру проблем слуху та мовлення 
«СУВАГ». Зокрема у Київському міському 
пологовому будинку № 5 було проведено 197 
скринінгових досліджень у новонароджених 
на вади слуху. 

Під час візиту до медзакладу Віталій Кличко 
поспілкувався з лікарями загальної практики 
сімейної медицини, неонатологами і акуше-
рами-гінекологами, які проходять навчання 

у тренінговому центрі у пологовому будинку 
№ 5. Такі центри створені для підвищення 
рівня підготовки лікарів у столиці й працюють 
на базі Перинатального центру та Київських 
пологових будинків № 2 та № 5. 

«Це дуже добре, що такі центри є. Адже по-
трібно, щоби сімейний лікар надавав фахову 
і сучасну консультацію, зокрема вагітним 
жінкам і породіллям», – зазначив голова КМДА. 

У свою чергу головний лікар Київського 
пологового будинку № 5 Михайло Макарен-
ко зазначив, що перша черга реконструкції 
медзакладу завершиться вже цьогоріч. 

«Ми зараз були «у серці» перинатального 
центру. Першу чергу реконструкції завершимо 
цього року. А в 2019-му – другий етап. Тож, 
думаю, наприкінці 2019 – початку 2020 року 
побачимо те, про що мріяли, – новий, най-
сучасніший перинатальний центр», – пере-
конаний Михайло Макаренко �

Більше половини 
бюджету Києва 
спрямовано на освіту, 
медицину, соцзахист 

65% бюджету столиці в 2018 році спря-
мують на освіту, медицину та соцзахист 
киян. Саме так прописали в головному 
кошторисі міста. Про це в ефірі «Голосу 
столиці» розповів голова бюджетної 
комісії Київради Андрій Странніков. 

Перша у фінансовому рейтингу – освіта 
киян. На цю галузь заплановано виділити 
13,6 млрд грн. А це на 28 % більше, ніж 
торік. Наступними у списку – медицина 
та соцзахист. На ці галузі закладено 9,1 
млрд грн та 8,7 млрд грн відповідно. За-
гальна питома вага зазначених галузей у 
структурі бюджету Києва становить 65%. 

На будівництво у кошторисі-2018 
закладено 5,8 млрд грн, на транспортну 
інфраструктуру – майже 5 млрд грн, на 
ЖКГ – 2,1 млрд грн, майже 1 млрд – куль-
тура та півмільярда – спорт. Ще 150 млн 
грн заклали на проекти ГБ-2018. 

Щодо дохідної частини – вона очіку-
ється на рівні 49,1 млрд грн. «Традиційно 
найбільші прибутки ми очікуємо з по-
датку на доходи фізосіб. Зрозуміло, що зі 
зростанням мінімальної заробітної плати, 
частка відрахування цього податку буде 
збільшуватися. ПДФО – один із найбільш 
стабільних податків. Наступним вагомим 
доходом бюджету столиці є акциз та 
плата за землю, яка включає в себе і 
земельний податок, і орендну плату. 
Далі – єдиний податок, надходження 
від якого щороку перевиконується. А це 
свідчить про те, що малий та середній 
бізнес в Києві розвивається», – зауважив 
пан Странніков. 

Зараз уже відбуваються перші бю-
джетні процеси. Зокрема на розгляді 
комісій Київради проекти рішень щодо 
наповнення коштами відповідних міських 
цільових програм. 

У мерії відбулися збори 
«Муніципальної варти» 

11 лютого в КМДА відбулись загальні 
збори учасників Київського міського 
громадського формування з охорони 
громадського порядку та державного 
кордону «Муніципальна варта». Під час 
заходу одностайно переобрано голову 
«Муніципальної варти», яким став Ігор 
Марі. Окрім того, затверджено персо-
нальний склад штабу, призначено двох 
заступників голови. На зустрічі також роз-
глянули річний звіт роботи формування 
та висновки ревізійної комісії. Жодних 
зауважень до наданих звітів громада 
не висловила. 

Голова вручив посвідчення члена 
формування 50-ти новим вартовим. 

Нагадаємо, формування з охорони 
громадського порядку і держкордону 
«Муніципальна варта» працюватиме в 
усіх районах столиці в тісній співпраці 
з Нацполіцією і допомагатиме право-
охоронцям забезпечувати і підтримувати 
правопорядок. Зокрема щодо вирішення 
проблем незаконної торгівлі, неналежного 
паркування, патрулювання вулиць тощо.
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 � Столичний пологовий будинок № 5 отримав 
найсучасніше медичне обладнання
П’ятий пологовий будинок у 
Києві стане одним із трьох 
перинатальних центрів, які 
створюються в столиці. За 
кошти міського бюджету для 
відділення інтенсивної терапії 
й реанімації новонароджених 
цього медзакладу було 
придбано сучасне обладнання. 
Зокрема рентгенівський 
апарат, що дозволяє проводити 
обстеження дітей без шкоди для 
здоров’я, систему ультразвукової 
діагностики. Для екстрених 
випадків закупили апарат 
штучної вентиляції легень та 
систему інтенсивної терапії для 
новонароджених. Окрім цього, 
тут запроваджено систему 
раннього скринінгу немовлят на 
предмет виявлення вад слуху. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

За кошти міського бюджету 
для відділення інтенсивної 

терапії й реанімації 
новонароджених Київського 

пологового будинку № 5 
придбали сучасне обладнання
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Ïðèâàáëèâ³ñòü ì. Êèºâà ÿê îá’ºêòà òóðèçìó âèçíà÷àºòüñÿ òàêèìè ôàêòîðàìè: 
âåëè÷åçíà ³ñòîðè÷íà ³ êóëüòóðíà ñïàäùèíà ì³ñòà, ùî íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíà ç ³ñòîð³ºþ ³ êóëü-

òóðîþ ÿê óêðà¿íö³â, òàê ³ ³íøèõ ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîä³â; 
íàÿâí³ñòü íàéá³ëüøîãî â äåðæàâ³ ãîòåëüíî-òóðèñòè÷íîãî êîìïëåêñó;
íàÿâí³ñòü áàçè ïðîâåäåííÿ ì³æíàðîäíèõ êîíãðåñ³â, ñèìïîç³óì³â, ñåì³íàð³â, âèñòàâîê, ÿðìàðê³â, 

ôåñòèâàë³â;
âåëèêèé ïîòåíö³àë äëÿ ðîçâèòêó ï³çíàâàëüíîãî òà ïîä³ºâîãî òóðèçìó;
íàéá³ëüøèé öåíòð ïðàâîñëàâ’ÿ – ïåðåäóìîâà  ðîçâèòêó ðåë³ã³éíîãî òóðèçìó; 
ìîæëèâ³ñòü ïðîâåäåííÿ ì³æíàðîäíèõ çìàãàíü ç ð³çíèõ âèä³â ñïîðòó (ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé 

òóðèçì);
ïîòåíö³àë ðîçâèòêó åêî-òóðèçìó (çåëåíîãî òóðèçìó);
íàÿâí³ñòü òóðèñòè÷íèõ îá’ºêò³â, âíåñåíèõ äî ñïèñêó  îá’ºêò³â ñâ³òîâî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ;
àêâàòîð³ÿ Äí³ïðà º îñíîâîþ äëÿ ðîçâèòêó âîäíèõ âèä³â òóðèçìó. 
Âðàõîâóþ÷è âäàëå ãåîïîë³òè÷íå ïîëîæåííÿ, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ì³ñòî Êè¿â â³äêðèòå ÿê 

äëÿ ³íîçåìíîãî, òàê ³ äëÿ âíóòð³øíüîãî ñïîæèâà÷à. Òîìó ùîð³÷íî éîãî â³äâ³äóþòü ùîíàéìåíøå 
1 ìëí ³íîçåìíèõ ãðîìàäÿí. 

Ðàçîì ç òèì, ó çâ’ÿçêó ç ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèìè ïîä³ÿìè â êðà¿í³ ç 2013 ðîêó çíà÷íî ñêîðîòèëèñÿ 
ïîòîêè ÿê äî Óêðà¿íè, òàê ³ äî ì. Êèºâà çîêðåìà. 

Îäíàê ó 2015 ðîö³, çà äàíèìè Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè Óêðà¿íè, Êè¿â â³äâ³äàëè  1069,3 òèñ. ³íî-
çåìíèõ ãðîìàäÿí, ùî íà 15 % á³ëüøå, í³æ ó 2014 ðîö³, à çà 2016 ð³ê ñòîëèöþ Óêðà¿íè â³äâ³äàëè 
áëèçüêî 1,25 ìëí. ³íîçåìö³â, ùî íà 16,8% á³ëüøå, í³æ ó 2015 ðîö³.

Ïðè öüîìó çàêëàäàìè ðîçì³ùåííÿ ñêîðèñòàëèñÿ 281,0 òèñ. ³íîçåìö³â (äåðæàâíà ñòàòèñòè÷íà 
çâ³òí³ñòü çà ôîðìîþ ¹1-ÊÇÐ). Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî íå âñ³ ³íîçåìí³ ãðîìàäÿíè ñêîðèñòàëèñü 
çàðåºñòðîâàíèìè çàêëàäàìè ðîçì³ùåííÿ, à òàêîæ ïðî íåäîñêîíàë³ñòü ñòàòèñòè÷íî¿ çâ³òíîñò³, àäæå 
âîíà íå îáðàõîâóº îñ³á, ÿê³ ïðîæèâàëè ó ðîäè÷³â, äðóç³â, çíàéîìèõ òîùî. Ðàçîì ç òèì, ïðîâåäåíå 
óïðàâë³ííÿì òóðèçìó Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é àíêåòóâàííÿ äîâîäèòü, ùî 60 % îñ³á 
ðîçì³ùóþòüñÿ â ãîòåëÿõ, õîñòåëàõ òîùî, à 40 % – â ³íøèé ñïîñ³á.

Ïðè çáåðåæåíí³ òàêî¿ ïîçèòèâíî¿ äèíàì³êè ³ äàë³ ìîæíà î÷³êóâàòè çá³ëüøåííÿ ïîòîê³â ³íîçåìíèõ 
òóðèñò³â ó 2017 – 1380 òèñ. îñ³á, à â 2018 ðîö³ – äî 1600 òèñ. îñ³á. Òàêèé æå ñàìèé çð³ñò ìîæíà 
ñïðîãíîçóâàòè ³ ïî âíóòð³øí³ì òóðèñòàì: ó 2016 ðîö³ – 1194,2, à ó 2018 ðîö³ – 1064,7 òèñ. îñ³á.

Âðàõîâóþ÷è, ùî çà äàíèìè íåçàëåæíèõ åêñïåðò³â òà ðåçóëüòàòàìè â³äïîâ³äíèõ äîñë³äæåíü 
êîæåí ³íîçåìåöü âèòðà÷àº ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ â ì. Êèºâ³ â ñåðåäíüîìó 100 ºâðî (3000 ãðí), 
ìîæíà ñïðîãíîçóâàòè, ùî â 2018 ðîö³ ïðè ñåðåäí³é òðèâàëîñò³ ïåðåáóâàííÿ 2,2 äí³ âîíè çàëè-
øàòü â ñòîëèö³ Óêðà¿íè á³ëÿ 352 ìëí ºâðî (10,70 ìëðä ãðí). Ïðè öüîìó íà ñüîãîäí³ ïðè òðèâàëîñò³ 
ïåðåáóâàííÿ  2,12 äîáè ³íîçåìí³ òóðèñòè âèòðà÷àþòü 8,77 ìëðä ãðí.

Òàêîæ, çà åêñïåðòíèìè îö³íêàìè âíóòð³øí³é òóðèñò âèòðà÷àº ó Êèºâ³ â ñåðåäíüîìó 650 ãðí íà 
äîáó, òîìó ïðè òðèâàëîñò³ ïåðåáóâàííÿ òóðèñòà 3 äí³ ó 2018 ðîö³ ìîæíà î÷³êóâàòè ¿õ âèòðàòè  ó 
ñóì³ 2,07 ìëðä ãðí.

Âðàõîâóþ÷è ³ñíóþ÷ó ïîçèòèâíó òåíäåíö³þ ïî çá³ëüøåííþ òóðèñòè÷íèõ ïîòîê³â äî ì. Êèºâà òà 
ñèñòåìíå âèêîíàííÿ çàõîä³â Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó òóðèçìó â ì³ñò³ Êèºâ³ íà 2016 - 
2018 ðîêè ìîæíà î÷³êóâàòè, ùî ì³ñòî Êè¿â ó 2018 ðîö³ â³äâ³äàþòü 2664,70 òèñ. òóðèñò³â, à ñòîëèöÿ 
îòðèìàº äîõ³ä â³ä íèõ ó ðîçì³ð³ 12,77 ìëðä ãðí. Ïðè öüîìó äî áþäæåò³â óñ³õ ð³âí³â ìîæå íàä³éòè 
ïîíàä 600 ìëí ãðí.

Про внесення змін до рішення Київської міської 
ради від 11 лютого 2016 року № 91/91 «Про 

затвердження Міської цільової програми розвитку 
туризму в місті Києві на 2016 -2018 роки»

Рішення Київської міської ради № 708/3715 від 20 грудня 2017 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 

3 статті 8 та статті 12 Закону України «Про туризм», постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року 
№ 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», рішення Київської 
міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських 
цільових програм у місті Києві», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 «Про затвер-
дження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток до
рішення Київської міської ради від 11.02.2016 № 91/91

(в редакції рішення Київської міської 
ради від  20.12.2017  № 708/3715)

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 
РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В МІСТІ КИЄВІ НА 2016 - 2018 РОКИ

Київ 2017

1. ÏÀÑÏÎÐÒ
Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó òóðèçìó â ì³ñò³ Êèºâ³ 

íà 2016-2018 ðîêè

1. Ініціатор розроблення 
Програми

Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

2.
Дата, номер і назва роз-
порядчого документа про 
розроблення Програми

Доручення першого заступника голови Київської міської державної адміністрації І. Ніконова від 
09.06.2015 №16970, окреме доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації 
О. Резнікова від 14.02.2017 №007-121

3. Розробник Програми Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

4. Співрозробники Програми -

5. Замовник (відповідальний 
виконавець) Програми

Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

6. Учасники (співвиконавці) 
Програми

Департамент економіки та інвестицій, Департамент фінансів, Департамент транспортної інфра-
структури, Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Департамент культури, Департамент сус-
пільних комунікацій, Управління міжнародних зв’язків апарату, Управління з питань реклами, КП 
«КМ ТІЦ», КП «Київдорсервіс», КП «Київпастранс», КП «Київміськсвітло», КП «Плесо», КП «КІА» 

7. Строк виконання Програми 2016-2018 роки

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

Бюджет м. Києва

9.
Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми

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

2016 2017 2018

9.1. Всього, у тому числі: 178 997,80 53 494,80 54 430,00 71 073,00

9.2. Кошти бюджету міста Києва 105 017,80 18 594,80 34 340,00 52 083,00

9.3. Кошти інших джерел 73 980,00 34 900,00 20 090, 00 18 990,00

2. ÂÑÒÓÏ
Íà ñüîãîäí³ òóðèçì º îäí³ºþ ç ïðîâ³äíèõ, âèñîêîïðèáóòêîâèõ òà íàéá³ëüø äèíàì³÷íèõ ãàëóçåé 

ñâ³òîâîãî ãîñïîäàðñòâà. Ñàìå òîìó Ñòðàòåã³ºþ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó, çàòâåðäæåíîþ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15 ãðóäíÿ 2011 ðîêó ¹824/7060, òóðèçì âèçíà÷åíî îäíèì ç 
ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà. Ñïåöèô³÷íîþ ðèñîþ òóðèñòè÷íî¿ 
ñôåðè º òå, ùî âîíà ïîºäíóº â ñîá³ ùîíàéìåíøå 50 ñóì³æíèõ ãàëóçåé: êóëüòóðó, ìèñòåöòâî, íà-
óêó, îñâ³òó, ñïîðò, ãîòåëüíå ãîñïîäàðñòâî, ìåäèöèíó, òîðã³âëþ, õàð÷óâàííÿ, òðàíñïîðò, çâ’ÿçîê, 
ô³íàíñè, ïîáóò, áóä³âíèöòâî òîùî. 

Ñó÷àñíà ³íäóñòð³ÿ òóðèçìó – îäíà ç íàéá³ëüø øâèäêî ïðîãðåñóþ÷èõ ãàëóçåé ñâ³òîâîãî ãîñïî-
äàðñòâà. Âïëèâ òóðèçìó íà åêîíîì³êó òà ³ì³äæ äåðæàâ ó ñâ³ò³ âàæêî ïåðåîö³íèòè, îñê³ëüêè ñàìå 
â³í ðîáèòü âåëèêèé âíåñîê ó çì³öíåííÿ êîíòàêò³â ³ íàëàãîäæåííÿ ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â, âèñòóïàº 
âàãîìèì ôàêòîðîì ó çì³öíåíí³ àâòîðèòåòó äåðæàâè òà êîæíîãî îêðåìîãî ì³ñòà íà ì³æíàðîäí³é 
àðåí³, ñòâîðþº ³ì³äæ, ôîðìóº íàö³îíàëüíó ã³äí³ñòü, ñòèìóëþº ðîçâèòîê ñâ³òîâî¿ òîðã³âë³, ãóìàí³òàðíî¿ 
ñôåðè, ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà, â³äðîäæåííÿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè òà òðàäèö³é, çàëó÷àº 
³íâåñòèö³¿, ðîçâèâàº ³íôðàñòðóêòóðó òîùî. Êîæíà êðà¿íà, ðåã³îí, ì³ñòî íàìàãàþòüñÿ ïðîïàãóâàòè 
òà ïîïóëÿðèçóâàòè ñâîþ òóðèñòè÷íó ïðèâàáëèâ³ñòü. 

Ì³ñòî Êè¿â ÿê ñòîëèöÿ Óêðà¿íè  º íàéá³ëüø ïðèâàáëèâîþ òà ïîïóëÿðíîþ òóðèñòè÷íîþ äåñòèíà-
ö³ºþ êðà¿íè. Êè¿â ìàº âèã³äíå åêîíîì³êî-ãåîãðàô³÷íå ðîçòàøóâàííÿ. ×åðåç Êè¿â ïðîõîäÿòü íàé-
âàæëèâ³ø³ çàë³çíè÷í³, àâòîìîá³ëüí³ ìàã³ñòðàë³ òà ïîâ³òðÿí³ òðàñè êðà¿íè, ùî íàäçâè÷àéíî âàæëèâî 
äëÿ ðîçâèòêó òà ³íòåíñèô³êàö³¿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ òà êóëüòóðíèõ çâ’ÿçê³â ì³ñòà.

Ðîçòàøîâàíèé íà ìåæ³ äâîõ ïðèðîäíî-êë³ìàòè÷íèõ çîí (Ïîë³ññÿ òà Ë³ñîñòåïó), ì. Êè¿â ìàº 
äîñòàòí³é ïðèðîäíî-ðåñóðñíèé ïîòåíö³àë äëÿ ðîçâèòêó ì³ñüêî¿ àãëîìåðàö³¿, âèñîêó âîäîçàáåç-
ïå÷åí³ñòü, çíà÷í³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ðîçâèòêó ðåêðåàö³éíîãî êîìïëåêñó ³ êóðîðòíîãî ãîñïîäàðñòâà. 

Êè¿â ìàº îäèí ³ç íàéá³ëüøèõ ó êðà¿í³ ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèé ïîòåíö³àë. Íà éîãî òåðèòîð³¿ ðîçòà-
øîâàíî ïîíàä 2000 ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè. Ñåðåä íèõ  39 - ì³æíàðîäíîãî çíà÷åííÿ, çîêðåìà, 
çáóäîâàí³ ó Õ²–Õ²² ñò. Ñîô³éñüêèé ñîáîð òà êîìïëåêñ ñïîðóä Êèºâî-Ïå÷åðñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà, ÿê³ âíåñåí³ äî ñïèñêó âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ. Äî 
ðåºñòðó íàö³îíàëüíîãî êóëüòóðíîãî íàäáàííÿ âêëþ÷åíî 380 ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè, 23 ïàì’ÿòêè 
àðõåîëîã³¿, 25 ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ ³ 9 ïàì’ÿòîê ìîíóìåíòàëüíîãî ìèñòåöòâà. 

Ó ì³ñò³ çîñåðåäæåíî ïîíàä 100 ìóçå¿â, ó òîìó ÷èñë³ 32 ìóçå¿ ì³ñüêîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ (ôîíä 
á³ëüø ÿê 2 ìëí åêñïîíàò³â), 33 òåàòðè òà òåàòðè-ñòóä³¿,  53 êóëüòîâ³ ñïîðóäè, 141 á³áë³îòåêà, 19 
êîíöåðòíèõ îðãàí³çàö³é ³ ñàìîñò³éíèõ ìóçè÷íèõ êîëåêòèâ³â, öèðê.

Ó ì³ñò³ ôóíêö³îíóþòü 205 êîëåêòèâíèõ çàêëàä³â ðîçì³ùåííÿ, ç íèõ 165 ãîòåë³â (29% â³ä çàãàëüíî¿ 
ê³ëüêîñò³ ãîòåë³â â Óêðà¿í³). Òóðèñòè÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ çàéìàþòüñÿ ïîíàä 2500 ï³äïðèºìñòâ (24 % 
â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ïî Óêðà¿í³). 

1. Âíåñòè çì³íè äî Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè 
ðîçâèòêó òóðèçìó â ì³ñò³ Êèºâ³ íà 2016-2018 ðîêè, 
çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 11 ëþòîãî 2016 ðîêó ¹ 91/91, âèêëàâøè ¿¿ â 
íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно–правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 17 (1829), вівторок, 13 лютого 2018 р.
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№17 (5068)

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), â³äñóòí³ñòü ô³íàíñîâî¿ 
òà îðãàí³çàö³éíî¿ ï³äòðèìêè â³ä ì³ñòà, â³äñóòí³ñòü ºäèíîãî êàëåíäàðÿ ïîä³é íà ð³ê ó ì³ñò³ òà ¿õ îð-
ãàí³÷íîãî ïîºäíàííÿ ç ìàðêåòèíãîâîþ ïðîãðàìîþ ðîçâèòêó òóðèçìó.

8. Ðîçâèòîê ä³ëîâîãî òóðèçìó: ïðîáëåìà ïîëÿãàº ó â³äñóòíîñò³ îô³ö³éíîãî êîíâåíøí-áþðî 
ì³ñòà Êèºâà, ÿêå áè ïðåçåíòóâàëî êîíôåðåíö- òà ä³ëîâ³ ìîæëèâîñò³ ñòîëèö³ íà ì³æíàðîäí³é àðåí³ 
òà çàëó÷àëî äî ì³ñòà ïðîâåäåííÿ íàéá³ëüøèõ ïîä³é.

9. Íåäîñòàòíÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü òà ð³âåíü êâàë³ô³êàö³¿ ïîñòà÷àëüíèê³â òóðèñòè÷íèõ 
ïîñëóã ó ïîð³âíÿíí³ ç ì³æíàðîäíèìè ñòàíäàðòàìè.

10. Íåîáõ³äí³ñòü âðåãóëþâàííÿ ïðàâîâèõ íîðì ùîäî ðåºñòðàö³¿ òóðèñòè÷íèõ îïåðàòîð³â, ã³ä³â 
òà åêñêóðñîâîä³â.

11. Â³äñóòí³ñòü òóðèñòè÷íî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè ïðèâàòíèõ òóðèñòè÷íèõ 
êîìïàí³é ì. Êèºâà, â ðàìêàõ äåðæàâíî-ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà.

12. Â³äñóòí³ñòü êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó âíóòð³øíüîãî òóðèçìó.
13. Íèçüêèé ð³âåíü ñï³âïðàö³ ç òóðèñòè÷íî ïðèâàáëèâèìè ì³ñòàìè òà ðåã³îíàìè Óêðà¿íè.
14. Íåäîñêîíàëà ñòàòèñòè÷íà çâ³òí³ñòü. 

4.ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÌÅÒÈ ÏÐÎÃÐÀÌÈ
Îñíîâíà ìåòà Ïðîãðàìè ïîëÿãàº â ñòâîðåíí³ êîíêóðåíòíîñïðîìîæíîãî êè¿âñüêîãî òóðèñòè÷íîãî 

ïðîäóêòó, çá³ëüøåíí³ òóðèñòè÷íèõ ïîòîê³â, ïåðåòâîðåíí³ òóðèçìó â îäíó ç íàéá³ëüø ïðèáóòêîâèõ 
ãàëóçåé åêîíîì³êè Êèºâà, ùî çàáåçïå÷èòü çíà÷íèé âíåñîê ó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê 
ì³ñòà øëÿõîì çá³ëüøåííÿ äîõ³äíî¿ ÷àñòèíè áþäæåòó Êèºâà çà ðàõóíîê ïîäàòêîâèõ òà âàëþòíèõ 
íàäõîäæåíü, ïðèïëèâó ³íâåñòèö³é, çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ðîáî÷èõ ì³ñöü, à òàêîæ ñòâîðåííÿ ñïðè-
ÿòëèâèõ óìîâ äëÿ â³äïî÷èíêó òà çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ ìåøêàíö³â ³ ãîñòåé ì³ñòà çà óìîâ çáåðåæåííÿ 
³ ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íî¿ òà ïðèðîäíî¿ ñïàäùèíè Êèºâà.

Çàâäàííÿ Ïðîãðàìè: 
1. Ðîçâèòîê òóðèñòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè äëÿ ïîêðàùåííÿ óìîâ ïåðåáóâàííÿ òà îð³ºíòóâàííÿ 

òóðèñò³â â ì³ñò³ (îáëàøòóâàííÿ ì³ñöü ïàðêóâàííÿ, ñòîÿíîê òà ì³ñöü çóïèíîê òóðèñòè÷íîãî òðàí-
ñïîðòó, ñòâîðåííÿ ìîá³ëüíîãî äîäàòêà).

2. Ðîçðîáêà ìàðêåòèíãîâî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó òóðèçìó ì³ñòà Êèºâà.
3. Ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ êîíêóðåíòíîñïðîìîæíîñò³ òà ÿêîñò³ òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã â³äïîâ³äíî äî 

ñó÷àñíèõ òåíäåíö³é ðîçâèòêó òóðèñòè÷íî¿ ñôåðè. 
4. Ñòâîðåííÿ êîíêóðåíòíîñïðîìîæíîãî êè¿âñüêîãî òóðèñòè÷íîãî ïðîäóêòó. Íàëàãîäæåííÿ ñï³âï-

ðàö³ Óïðàâë³ííÿ òóðèçìó òà ïðîìîö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), à òàêîæ ïðåäñòàâíèêàìè ãîòåëüíîãî, ðåñòîðàííîãî òà 
òóðèñòè÷íîãî ñåêòîð³â ñòîëèö³, â òîìó ÷èñë³ òóðèñòè÷íèìè îïåðàòîðàìè òà åêñêóðñ³éíèìè áþðî 
ç ìåòîþ ðîçðîáêè ñó÷àñíîãî òóðèñòè÷íîãî ïðîäóêòó ì³ñòà Êèºâà.

5. Ñòèìóëþâàííÿ ðîçâèòêó ñòîëè÷íèõ ìóçå¿â øëÿõîì íàëàãîäæåííÿ ñï³âïðàö³ Óïðàâë³ííÿ 
òóðèçìó òà ïðîìîö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿), Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Óêðà¿íè, Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ìóçå¿â ì³ñòà Êèºâà ð³çíèõ ôîðì âëàñíîñò³, 
åêñêóðñ³éíèõ áþðî òà òóðèñòè÷íèõ îïåðàòîð³â ì³ñòà Êèºâà. Ìåòîþ º çá³ëüøåííÿ â³äâ³äóâàíîñò³ 
ìóçå¿â, ïîïóëÿðèçàö³ÿ òóðèñòè÷íèõ ìîæëèâîñòåé ì³ñòà Êèºâà.

6. Â³äíîâëåííÿ ³ì³äæó ì. Êèºâà ÿê áåçïå÷íîãî òóðèñòè÷íîãî íàïðÿìó íà ì³æíàðîäíîìó ðèíêó. 
7. Âïðîâàäæåííÿ òà çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ çàõîä³â äëÿ ïîïóëÿðèçàö³¿ ñòîëèö³ Óêðà¿íè ÿê óí³êàëü-

íîãî òóðèñòè÷íîãî íàïðÿìêó.
8. Âñòàíîâëåííÿ êîìóíàëüíèõ òóðèñòè÷íî-³íôîðìàö³éíèõ öåíòð³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ òà àêòèâ³çàö³ÿ 

ðîáîòè ÊÏ «ÊÌ Ò²Ö».
9. Âïðîâàäæåííÿ çàõîä³â ùîäî ðîçâèòêó âíóòð³øíüîãî òóðèçìó ó ò³ñí³é ñï³âïðàö³ ç ³íøèìè 

òóðèñòè÷íèìè ì³ñòàìè òà ðåã³îíàìè Óêðà¿íè. 
10. Ñòâîðåííÿ îô³ö³éíîãî êîíâåíøí-áþðî ì³ñòà Êèºâà â ðàìêàõ ðîçâèòêó ä³ëîâîãî òóðèçìó 

ñòîëèö³, ïðåçåíòàö³ÿ ä³ëîâîãî ïîòåíö³àëó ñòîëèö³ íà ì³æíàðîäí³é àðåí³. Ñï³âïðàöÿ Óïðàâë³ííÿ 
òóðèçìó òà ïðîìîö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) ç íàéá³ëüøèìè ó÷àñíèêàìè ä³ëîâîãî ðèíêó ì³ñòà, ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè, 
àñîö³àö³ÿìè òà ï³äïèñàííÿ â³äïîâ³äíîãî ìåìîðàíäóìó.

11. Íàëàãîäæåííÿ âçàºìîä³¿ ç íàéá³ëüøèìè îðãàí³çàòîðàìè çàõîä³â ñòîëèö³ â ðàìêàõ ðîç-
âèòêó ïîä³ºâîãî òóðèçìó. Ñï³âïðàöÿ ì³ñòà òà ïðèâàòíîãî ñåêòîðà ç ðîçðîáêè ºäèíî¿ êîíöåïö³¿ 
ôåñòèâàëüíîãî ðóõó, òàê çâàíîãî «îáëè÷÷ÿ» ì³ñòà, ãîëîâíèõ ïîä³é ïðîòÿãîì ðîêó â ì³ñò³ Êèºâ³ – 
«â³çèò³âêè» ñòîëèö³.

12. Ïîãëèáëåííÿ ñï³âïðàö³ ç ì³æíàðîäíèìè òóðèñòè÷íèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà àñîö³àö³ÿìè 
äåðæàâíîãî òà ïðèâàòíîãî õàðàêòåðó. Íàëàãîäæåííÿ âçàºìîä³¿ ç ðåã³îíàìè Óêðà¿íè. Ìåòà – ñòè-
ìóëþâàííÿ âíóòð³øíüîãî òóðèçìó. Ïðîâåäåííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ âñåóêðà¿íñüêèõ 
êîíôåðåíö³é, ôîðóì³â, êðóãëèõ ñòîë³â, äèñêóñ³é çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³, àñîö³àö³é, 
³íøèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ ïðàöþþòü ó òóðèñòè÷í³é ãàëóç³. Çàâäàííÿ âêëþ÷àº ðîáîòó ç ðåã³îíàëüíèìè 
òóðèñòè÷íèìè ðàäàìè òà ãðîìàäñüê³ñòþ.

13. Íàäàííÿ ñïðèÿííÿ ó ñòâîðåíí³ òóðèñòè÷íî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà ïðåäñòàâëÿòèìå ³íòåðåñè ïðè-
âàòíèõ òóðèñòè÷íèõ êîìïàí³é ì. Êèºâà, â ðàìêàõ äåðæàâíî-ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà: ðåã³îíàëüíî¿ 
òóðèñòè÷íî¿ îðãàí³çàö³¿ – «Êè¿âñüêà òóðèñòè÷íà àñîö³àö³ÿ».

14. Ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ áåçïåêè òà êîìôîðòó òóðèñò³â. 
15. Ñòâîðåííÿ òóðèñòè÷íî-³íôîðìàö³éíèõ áþðî Óêðà¿íè çà êîðäîíîì ç ìåòîþ ïðåäñòàâëåííÿ 

òóðèñòè÷íîãî ïîòåíö³àëó óêðà¿íñüêèõ ì³ñò, çîêðåìà ³ ì. Êèºâà, â ðàìêàõ ñï³âïðàö³ ç òóðèñòè÷íèìè 
ì³ñòàìè Óêðà¿íè.

5. ÎÁ¥ÐÓÍÒÓÂÀÍÍß ØËßÕ²Â ² ÇÀÑÎÁ²Â ÐÎÇÂ’ßÇÀÍÍß ÏÐÎÁËÅÌ, ÎÁÑßÃ²Â 
ÒÀ ÄÆÅÐÅË Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß, ÑÒÐÎÊ²Â ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÏÐÎÃÐÀÌÈ

Â³äïîâ³äíî äî Äåðæàâíî¿ ñòðàòåã³¿ ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, çàòâåðäæåíî¿ 
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 06 ñåðïíÿ 2014 ðîêó ¹385, Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè 
â³ä 12 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹5/2015 «Ïðî Ñòðàòåã³þ ñòàëîãî ðîçâèòêó «Óêðà¿íà-2020», Ñòðàòåã³¿ ðîç-
âèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15 ãðóäíÿ  2011 
ðîêó ¹ 824/7060, äëÿ äîñÿãíåííÿ çàçíà÷åíî¿ ìåòè íåîáõ³äíî:

– âäîñêîíàëèòè ñòàí íàÿâíî¿ òóðèñòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè;
– ñòâîðèòè íîâ³ òóðèñòè÷íî ïðèâàáëèâ³ îá’ºêòè â ì³ñò³;
– çàáåçïå÷èòè íàëåæíèé ð³âåíü áåçïåêè äëÿ òóðèñò³â;
– ñòâîðèòè ìåðåæó ñó÷àñíèõ òóðèñòè÷íî-³íôîðìàö³éíèõ öåíòð³â;
– ïîêðàùèòè ñèñòåìó îð³ºíòóâàííÿ â ì³ñò³ øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ òóðèñòè÷íèõ âêàç³âíèê³â òà 

ï³ëîí³â;
– çàáåçïå÷èòè àêòèâíó ³ì³äæåâó êàìïàí³þ ì³ñòà øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ïðåñ-òóð³â, ðåêëàìíèõ 

êàìïàí³é òà ó÷àñò³ â ì³æíàðîäíèõ ïðîìîö³éíèõ âèñòàâêîâèõ çàõîäàõ;
– îðãàí³çóâàòè ïðîâåäåííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ôåñòèâàë³â, íàïðàâëåíèõ íà âèñâ³òëåííÿ òóðèñòè÷íî¿ 

ïðèâàáëèâîñò³ ì. Êèºâà.

6. ÍÀÏÐßÌÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÏÐÎÃÐÀÌÈ, ÏÅÐÅË²Ê ÇÀÂÄÀÍÜ, 
ÇÀÕÎÄ²Â ÏÐÎÃÐÀÌÈ ÒÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍ² ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ

Ïåðåë³ê îñíîâíèõ íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³, çàâäàíü òà çàõîä³â ç ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè ç âèçíà÷åííÿì 
îáñÿã³â òà äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ íàâåäåíî ó äîäàòêó 1 äî Ïðîãðàìè, ÿêèé ñôîðìîâàíî â³äïîâ³ä-
íî äî ïð³îðèòåò³â Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15 ãðóäíÿ 2011 ðîêó ¹ 824/7060.

Ðîçðîáêà ïðîïîçèö³é ùîäî âíåñåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çì³í äî çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â, 
ÿê³ ðåãóëþþòü ä³ÿëüí³ñòü òóðèñòè÷íî¿ ³ êóëüòóðíî-ðåêðåàö³éíî¿ ñôåð (çä³éñíþâàòèìåòüñÿ áåç 
âèòðà÷àííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â):

– âíåñåííÿ çì³í äî çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â ùîäî íàïðàâëåííÿ êîøò³â, îòðèìàíèõ â³ä ñïðàâëÿííÿ 
òóðèñòè÷íîãî çáîðó, íà ðîçâèòîê òóðèñòè÷íî¿ ñôåðè;

– ïåðåäà÷à ïîâíîâàæåíü ç ë³öåíçóâàííÿ òóðîïåðàòîðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà êàòåãîðèçàö³¿ çàêëàä³â 
ðîçì³ùåííÿ äî îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. 

Âäîñêîíàëåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè, ìîäåðí³çàö³ÿ ñèñòåìè çáîðó, îáðîáêè ñòàòèñòè÷íî¿ 
³íôîðìàö³¿ ïðî òóðèñòè÷íó ãàëóçü:

– ï³äãîòîâêà òà óêëàäàííÿ ì³æðåã³îíàëüíèõ, ðåã³îíàëüíèõ, ãàëóçåâèõ, ì³æâ³äîì÷èõ òà ì³æíàðîä-
íèõ óãîä ïðî ñï³âïðàöþ ó ñôåð³ òóðèçìó òà êóðîðò³â, ùî ñïðÿìîâàí³ íà ñòâîðåííÿ öèâ³ë³çîâàíîãî 
ðèíêó òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã;

Âèòðàòè òóðèñò³â ó ì. Êèºâ³ â çàëåæíîñò³ â³ä òðèâàëîñò³ ïåðåáóâàííÿ, 
ìëðä ãðí

 Ïðè öüîìó, îñê³ëüêè ïðîòÿãîì îñòàíí³õ òðüîõ ðîê³â (îêð³ì 2014 ðîêó) ñïîñòåð³ãàëàñÿ ïîçèòèâ-
íà äèíàì³êà ç íàäõîäæåííÿ äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà êîøò³â â³ä ñïðàâëÿííÿ òóðèñòè÷íîãî çáîðó, 
ìîæíà ðîçðàõîâóâàòè, ùî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà ó 2018 ðîö³ îòðèìàº ïîíàä 25 ìëí ãðí, ùî á³ëüøå, 
í³æ ó 2014 ðîö³ â 3 ðàçè.

 Ïðè ñïðèÿòëèâ³é ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷í³é ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³ ìîæíà î÷³êóâàòè çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ 
ðîáî÷èõ ì³ñöü ó òóðèñòè÷íèõ ï³äïðèºìñòâàõ òà çàêëàäàõ ðîçì³ùåííÿ ç 15,2 òèñ. îñ³á ó 2014 ðîö³ 
äî 26,7 òèñ. îñ³á ó 2018 ðîö³. 

Íåñòàá³ëüíà ñèòóàö³ÿ ó ñõ³äí³é ÷àñòèí³ Óêðà¿íè, à òàêîæ ïîä³¿ â ³íøèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè íåãàòèâíî 
âïëèíóëè íà çàãàëüíèé ³ì³äæ ì. Êèºâà òà ðåã³îí³â Óêðà¿íè ÿê áåçïå÷íèõ äëÿ òóðèçìó òà â³äïî÷èíêó. 
Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü íåãàòèâíèé ³ì³äæ áåçïåêè âèêëèêàº çàíåïîêîºííÿ ñåðåä ïîòåíö³àëüíèõ ³íî-
çåìíèõ òóðèñò³â, à òàêîæ º ãîëîâíîþ ïåðåøêîäîþ äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó òóðèñòè÷íî¿ ñôåðè. 
Îñê³ëüêè òàêà ñèòóàö³ÿ â Óêðà¿í³ ìîæå çàëèøàòèñÿ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ïåð³îäó, âèíèêàº ãîñòðà 
íåîáõ³äí³ñòü â ïðîâåäåíí³ ìàñøòàáíî¿ êàìïàí³¿ Kyiv Safe & Nice, ÿêà ïîêëèêàíà ïîêðàùèòè òà 
â³äíîâèòè ³ì³äæ ì. Êèºâà çà êîðäîíîì ÿê áåçïå÷íîãî òà ïðèâàáëèâîãî òóðèñòè÷íîãî ì³ñòà. Äëÿ 
óñï³øíîãî ïðîâåäåííÿ çàçíà÷åíî¿ êàìïàí³¿ ïðåäñòàâíèêè òóðèñòè÷íîãî ñåêòîðà ì. Êèºâà ìàþòü 
îá’ºäíàòèñü òà ò³ñíî ñï³âïðàöþâàòè ç ³íøèìè óêðà¿íñüêèìè òóðèñòè÷íèìè ì³ñòàìè òà ïàðòíåðàìè 
çà êîðäîíîì.

Êð³ì òîãî, ó çâ’ÿçêó ç âèñîêèì ð³âíåì êîíêóðåíö³¿ ñåðåä òóðèñòè÷íèõ ì³ñò ñâ³òó ì. Êè¿â òàêîæ 
ïîòðåáóº ïðîâåäåííÿ òàêèõ çàõîä³â: 

– ÷³òêîãî ïîçèö³þâàííÿ ì. Êèºâà ÿê îäí³º¿ ç ãîëîâíèõ òóðèñòè÷íî- ïðèâàáëèâèõ ºâðîïåéñüêèõ 
ñòîëèöü, à òàêîæ ïîïóëÿðèçàö³¿ ì. Êèºâà ÿê óí³êàëüíî¿ äåñòèíàö³¿ (Unique Selling Proposition/USP), 
â ÿê³é ãàðìîí³éíî ïîºäíóþòüñÿ ñòàðîäàâíº ì³ñòî ç áàãàòîòèñÿ÷îë³òíüîþ ³ñòîð³ºþ ³ ñó÷àñíèé ìå-
ãàïîë³ñ ç³ øâèäêèì òåìïîì æèòòÿ òà âåëèêèìè ìîæëèâîñòÿìè äëÿ á³çíåñó;

– ïðîìîö³¿ ì. Êèºâà â ðàìêàõ îô³ö³éíîãî òóðèñòè÷íîãî áðåíäó ñòîëèö³ «Êè¿â – ì³ñòî, äå âñå 
ïî÷èíàºòüñÿ». Êè¿â – öåíòð çàðîäæåííÿ ñëîâ’ÿíñüêî¿ äóõîâíîñò³ òà ñòîëèöÿ, ÿêà äàëà ñâ³òó âèäàò-
íèõ ä³ÿ÷³â êóëüòóðè, ìèñòåöòâà, íàóêè òà ë³òåðàòóðè. Âæå áàãàòî ñòîë³òü Êè¿â áóâ òà çàëèøàºòüñÿ 
ïåðåõðåñòÿì, äå â³äáóâàþòüñÿ çì³íè, ùî âïëèâàþòü íà õ³ä ³ñòîð³¿ ñâ³òó â ö³ëîìó;

– ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ òóðèñòè÷íîãî ñåêòîðà ñòîëèö³, à ñàìå: ïîêðàùåííÿ 
ð³âíÿ ÿêîñò³ ïîñëóã, ùî íàäàþòüñÿ òóðèñòàì, òà ïðîìîö³ÿ ³ì³äæó ñòîëèö³ Óêðà¿íè ÿê áåçïå÷íîãî 
ì³ñòà ç ÿê³ñíèìè ïîñëóãàìè òà  íåâèñîêèìè ö³íàìè íà â³äïî÷èíîê, ïðîæèâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ. 

Ïðîâ³äí³ ºâðîïåéñüê³ òóðèñòè÷í³ ì³ñòà (Â³äåíü, Ìàäðèä, Áàðñåëîíà) óñï³øíî âèêîðèñòîâóþòü 
êîíöåïö³þ «Ñìàðò Ñ³ò³» (Smart City), ìåòà ÿêî¿ ïîëÿãàº ó ñòâîðåíí³ ðîçóìíèõ, ñó÷àñíèõ, òåõíîëîã³÷íèõ 
ïîñëóã äëÿ ì³ñò XXI ñòîë³òòÿ. Â ðàìêàõ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó òóðèçìó â ì. Êèºâ³ íà 
2016 - 2018 ðîêè  âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðà-
ö³ÿ) ó ò³ñí³é ñï³âïðàö³ ç ïðåäñòàâíèêàìè ïðèâàòíîãî òóðèñòè÷íîãî ñåêòîðà òà àêòèâíîþ ãðîìàäîþ 
ïëàíóº âèêîðèñòàòè ïåðåäîâèé ºâðîïåéñüêèé äîñâ³ä òà âò³ëèòè ñó÷àñí³ òåõíîëîã³÷í³ ð³øåííÿ. 
Ïåðøèì êðîêîì ñòàíå òàê çâàíèé «îíëàéí-áëîê», ÿêèé âêëþ÷àòèìå ðåàë³çàö³þ òàêèõ çàâäàíü:

– òóðèñòè÷íèé ïîðòàë ì³ñòà Êèºâà (óòðèìàííÿ, ïðîñóâàííÿ òà ìîäåðí³çàö³ÿ; âèâåäåííÿ ïîðòàëó 
íà ïåðøó ñòîð³íêó íàéá³ëüøèõ ïîøóêîâèõ ³íòåðíåò-ñèñòåì);

– ìîá³ëüíèé äîäàòîê Kyiv Mobile Guide (ñòâîðåííÿ òà ï³äòðèìêà ðîáîòè);
– òóðèñòè÷íà ID-êàðòêà ãîñòÿ ì³ñòà Êèºâà.
Îñê³ëüêè çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ïîäîðîæóþ÷èõ òóðèñò³â äî ì. Êèºâà ð³çêî ñêîðîòèëàñü, îäí³ºþ ç 

ïð³îðèòåòíèõ ñôåð ðîçâèòêó òóðèñòè÷íî¿ ñôåðè ñòîëèö³ íà ñüîãîäí³øí³é äåíü º ðîçâèòîê âíóòð³ø-
íüîãî òóðèçìó. Â êðà¿íàõ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó ê³ëüê³ñòü âíóòð³øí³õ òóðèñò³â ñêëàäàº ùîíàéìåíøå 
2/3 â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ òóðèñò³â, â òîé ÷àñ ÿê â ì. Êèºâ³ öåé ïîêàçíèê äîñÿãàº ò³ëüêè 1/3. 

3. ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÏÐÎÁËÅÌ, ÍÀ ÐÎÇÂ’ßÇÀÍÍß ßÊÈÕ 
ÑÏÐßÌÎÂÀÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Ðåàë³çàö³ÿ Ïðîãðàìè ñïðÿìîâàíà íà âèð³øåííÿ àêòóàëüíèõ ïðîáëåì ì³ñòà:
1. Íåäîñêîíàëà íîðìàòèâíî-ïðàâîâà áàçà, çàêîíîòâîð÷à ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà ñòðèìóº çàëó÷åííÿ 

³íâåñòèö³é òà âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é òóðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, íåäîñòàòíüî ñòèìóëþº 
òóðèñòè÷íèé á³çíåñ.

2. Â³äñóòí³ñòü ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â ó äåðæàâíîãî òà ïðèâàòíîãî òóðèñòè÷íîãî ñåêòîðà ÷åðåç 
êðèçó â ñôåð³ åêîíîì³êè òà òóðèçìó. Íàïðèêëàä, ô³íàíñóâàííÿ ðîçâèòêó òóðèñòè÷íî¿ ñôåðè Â³äíÿ, 
Áåðë³íà ñòàíîâèòü á³ëÿ 11 ìëí ºâðî, Ïàðèæà – 7 ìëí ºâðî, Òåëü-Àâ³âà – 2,5 ìëí ºâðî, ªðóñàëèìà 
– 6 ìëí ºâðî.

3. Íåãàòèâíèé ³ì³äæ áåçïåêè íà ³íîçåìíèõ òóðèñòè÷íèõ ðèíêàõ.
4. Â³äñóòí³ñòü ÷³òêî¿ ìàðêåòèíãîâî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó òóðèçìó.
5. Íèçüêèé ð³âåíü ðîçâèòêó òóðèñòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà.
6. Íèçüêà ðåàë³çàö³ÿ òóðèñòè÷íîãî ïîòåíö³àëó ì. Êèºâà, òàê çâàíèõ  óí³êàëüíèõ ïðîïîçèö³é 

(Unique Selling Proposition/USP).
7. Ïîä³ºâèé òóðèçì ìàº íàäçâè÷àéíî âåëèêèé ïîòåíö³àë. Íå äèâëÿ÷èñü íà öå, º íèçêà ïðîáëåì: 

ñëàáêà âçàºìîä³ÿ îðãàí³çàòîð³â íàéá³ëüøèõ çàõîä³â ó ì³ñò³ òà ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî 
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– îðãàí³çàö³ÿ îáì³íó äîñâ³äîì ùîäî ðîçâèòêó òóðèñòè÷íî¿ ãàëóç³ ç ì³ñòàìè Â³äåíü, Òá³ë³ñ³, 
Ëîíäîí, Áàðñåëîíà, Òåëü-Àâ³â, Áåðë³í òà Áóäàïåøò;

– ñòâîðåííÿ ïîñò³éíî ä³þ÷èõ áàç ïðàêòèêè òà ñòàæóâàííÿ ñòóäåíò³â ³ ñïåö³àë³ñò³â íà ï³äïðè-
ºìñòâàõ ñôåðè òóðèçìó ì. Êèºâà òà çà êîðäîíîì;

– ïðîâåäåííÿ ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü òóðèñòè÷íèõ ïîòîê³â äî ì. Êèºâà;
– îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ ñåì³íàð³â, íàðàä òà íàóêîâî-ïðàêòè÷íèõ êîíôåðåíö³é ç ïèòàíü 

ðîçâèòêó òóðèçìó â ì. Êèºâ³ ³ç çàëó÷åííÿì â³ò÷èçíÿíèõ òà ³íîçåìíèõ ôàõ³âö³â;
– ïðîâåäåííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ âñåóêðà¿íñüêèõ êîíôåðåíö³é, ôîðóì³â, êðóãëèõ 

ñòîë³â, äèñêóñ³é çà ó÷àñò³ ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³, àñîö³àö³é, ³íøèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ ïðàöþ-
þòü ó òóðèñòè÷í³é ãàëóç³. Çàâäàííÿ âêëþ÷àº ðîáîòó ç ðåã³îíàëüíèìè òóðèñòè÷íèìè ðàäàìè òà 
ãðîìàäñüê³ñòþ.

Ðåàë³çàö³ÿ ³ì³äæåâî¿ ïîë³òèêè â òóðèñòè÷í³é ñôåð³:
– ðîçðîáêà òà âïðîâàäæåííÿ òóðèñòè÷íî¿ ID-êàðòêè ãîñòÿ ì³ñòà Êèºâà äëÿ â³äâ³äóâàííÿ îá’ºêò³â 

òóðèñòè÷íîãî ïîêàçó, ìóçå¿â, îïëàòè òðàíñïîðòíèõ ïîñëóã òîùî;
– ðîçðîáêà, âèãîòîâëåííÿ òà ïðèäáàííÿ ïðîìîö³éíî¿ ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³ãðàô³÷íî¿ 

ïðîäóêö³¿ ïðî òóðèñòè÷í³ ìîæëèâîñò³ ì. Êèºâà;
– îðãàí³çàö³ÿ ðåêëàìè òóðèñòè÷íèõ ìîæëèâîñòåé ì. Êèºâà â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà íà 

çîâí³øí³õ íîñ³ÿõ (ðîçðîáêà ìàêåò³â, äðóê ïëàêàò³â, ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè);
– ðîçðîáêà òà âèãîòîâëåííÿ ñóâåí³ðíî¿ ïðîäóêö³¿, â òîìó ÷èñë³ ç ëîãîòèïîì ì. Êèºâà («Êè¿â - 

ì³ñòî, äå âñå ïî÷èíàºòüñÿ»);
– âèãîòîâëåííÿ ïðîìî-ðîëèê³â ïðî ì. Êè¿â, ó òîìó ÷èñë³ öèêëó ³íôîðìàö³éíèõ ñþæåò³â òà äî-

êóìåíòàëüíèõ ô³ëüì³â;
– óòðèìàííÿ, ïðîñóâàííÿ òà ìîäåðí³çàö³ÿ êè¿âñüêîãî òóðèñòè÷íîãî ïîðòàëó â ²íòåðíåò³ òà âè-

âåäåííÿ ïîðòàëó íà ïåðøó ñòîð³íêó íàéá³ëüøèõ ïîøóêîâèõ ³íòåðíåò-ñèñòåì;
– ïðîñóâàííÿ ñòîð³íêè Êè¿â Òóðèçì (Kyiv Tourism) ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ (Facebook, twitter, 

Instagram òîùî);
– ñòâîðåííÿ òà ï³äòðèìêà ðîáîòè ìîá³ëüíîãî äîäàòêà Kyiv Mobile Guide;
– âèãîòîâëåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ 3D - êîíñòðóêö³é ëîãîòèïó ì³ñòà Êèºâà («Êè¿â – ì³ñòî, äå âñå 

ïî÷èíàºòüñÿ»), â òîìó ÷èñë³ â àåðîïîðòàõ òà íà âîêçàëàõ ì³ñòà.
Ðîçâèòîê òà âäîñêîíàëåííÿ òóðèñòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè:
– âñòàíîâëåííÿ òà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ï³äòðèìêà êîìóíàëüíèõ òóðèñòè÷íî-³íôîðìàö³éíèõ 

öåíòð³â ó ì. Êèºâ³;
– îáëàøòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ì³ñöü ïàðêóâàííÿ, ñòîÿíîê ³ çóïèíîê òóðèñòè÷íî-åêñêóðñ³é-

íîãî òðàíñïîðòó â³äïîâ³äíèìè äîðîæí³ìè çíàêàìè òà ðîçì³òêîþ â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì. Êèºâà;
– âñòàíîâëåííÿ  íîâèõ òà îíîâëåííÿ ³ñíóþ÷èõ âêàç³âíèê³â äî îá’ºêò³â åêñêóðñ³éíîãî ïîêàçó, â 

ò. ÷. ³íîçåìíèìè ìîâàìè;
– âñòàíîâëåííÿ  íîâèõ òà îíîâëåííÿ ³ñíóþ÷èõ ñòåíä³â (ï³ëîí³â) ç çàãàëüíîì³ñüêîþ, ìàðøðóòíî-

êàðòîãðàô³÷íîþ òà òóðèñòè÷íîþ ³íôîðìàö³ºþ íà äåðæàâí³é òà ³íîçåìíèõ ìîâàõ.

Îðãàí³çàö³ÿ çàõîä³â ç ïðîñóâàííÿ òóðèñòè÷íîãî ïîòåíö³àëó ì³ñòà Êèºâà â Óêðà¿í³ òà çà êîðäîíîì:
– ðîçâèòîê âèñòàâêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ì. Êèºâ³ òà ó÷àñòü â ì³æíàðîäíèõ âèñòàâêîâèõ çàõîäàõ çà 

êîðäîíîì ç ïðîâåäåííÿì ïðîìîêàìïàí³é, ó òîìó ÷èñë³ ì³æíàðîäíèõ òà íàö³îíàëüíèõ òóðèñòè÷íèõ 
âèñòàâêàõ, ñàëîíàõ òà ÿðìàðêàõ (UITT, UITM, ITB, BIT, EIBTM, WTM, The New York Times Travel Show, 
IMEX, TT Warsaw, MATKA, ADVENTUR, Baltour, ExpoBatumi, COTTM, «Ïîçíàíü» òà ³íøèõ);

– îðãàí³çàö³ÿ ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíèõ òóð³â äëÿ ïðåäñòàâíèê³â òóðèñòè÷íî¿ ãàëóç³ òà ÇÌ² äî 
ì. Êèºâà;

– ³íôîðìàö³éíà ï³äòðèìêà ïðåñ-òóð³â äî ñòîëèö³ æóðíàë³ñò³â â³ò÷èçíÿíèõ òà çàðóá³æíèõ ÇÌ²;
– îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ ïðîìî-òóð³â çà êîðäîíîì äëÿ ïðåçåíòàö³¿ òóðèñòè÷íîãî ïîòåíö³àëó 

ì. Êèºâà;
– ïðîâåäåííÿ ùîð³÷íèõ çàõîä³â ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî òóðèçìó (÷åìï³îíàòè, çìàãàííÿ, åñ-

òàôåòè òîùî ç òåõí³êè ð³çíèõ âèä³â àêòèâíîãî òóðèçìó);
– ñòâîðåííÿ òóðèñòè÷íèõ ïðåäñòàâíèöòâ çà êîðäîíîì äëÿ îðãàí³çàö³¿ òóðèñòè÷íèõ, ä³ëîâèõ, 

êóëüòóðíî-ï³çíàâàëüíèõ, ðîçâàæàëüíèõ ìîæëèâîñòåé ì³ñòà Êèºâà;
– ï³äãîòîâêà òà ïðîâåäåííÿ çàõîä³â äî Âñåñâ³òíüîãî äíÿ òóðèçìó òà Äíÿ òóðèçìó â Óêðà¿í³;
– îðãàí³çàö³ÿ ì³æíàðîäíî¿ ñï³âïðàö³ ç Âñåñâ³òíüîþ òóðèñòè÷íîþ îðãàí³çàö³ºþ (ÞÍÂÒÎ) òà 

ñïëàòà â³äïîâ³äíîãî ÷ëåíñüêîãî âíåñêó.
Ðîçâèòîê òà âäîñêîíàëåííÿ ðîáîòè ÊÏ «ÊÌ Ò²Ö»:
– ñòâîðåííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè ãàðÿ÷î¿ òåëåôîííî¿ ë³í³¿ äëÿ òóðèñò³â;
– ñòâîðåííÿ ñëóæáè þðèäè÷íî¿ òà ³íôîðìàö³éíî¿ äîïîìîãè òóðèñòàì ó ì³ñò³ Êèºâ³;
– ñòâîðåííÿ ðîç’ÿñíþâàëüíîãî äîâ³äíèêà ïî ðîáîò³ ç ³íîçåìíèìè òóðèñòàìè òà ïðîâåäåííÿ 

â³äïîâ³äíèõ íàâ÷àíü äëÿ ïîë³ö³¿ ì. Êèºâà;
– íàïîâíåííÿ òà ïðîñóâàííÿ òóðèñòè÷íîãî ïîðòàëó ì. Êèºâà;
– ðîçì³ùåííÿ òóðèñòè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ íà çîâí³øí³õ íîñ³ÿõ, çîêðåìà íà âêàç³âíèêàõ òà ñòåíäàõ 

(ï³ëîíàõ);
– çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ òóðèñòè÷íî – ³íôîðìàö³éíèõ öåíòð³â, ó òîìó ÷èñë³ íà çàë³çíè÷-

íîìó âîêçàë³, â àåðîïîðòàõ «Áîðèñï³ëü», «Êè¿â», ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà;
– ïðîñóâàííÿ òà ïðîìîö³ÿ òóðèñòè÷íîãî ëîãîòèïà «Êè¿â – ì³ñòî, äå âñå ïî÷èíàºòüñÿ». 

Ðîçâèòîê ïîä³ºâîãî òóðèçìó:
Ïîä³ºâèé òóðèçì º ïåðñïåêòèâíèì âèäîì òóðèçìó ç íåâè÷åðïíèì ðåñóðñíèì ïîòåíö³àëîì. 

Ðîçðîáêà òà ïðîâåäåííÿ çíàêîâèõ çàõîä³â êóëüòóðíîãî õàðàêòåðó, à òàêîæ íîâèõ ôåñòèâàë³â, ñâÿò-
êîâèõ ïðîãðàì äàñòü çìîãó çàëó÷èòè á³ëüø øèðîêèé êîíòèíãåíò òóðèñò³â òà íàäàñòü òóðèñòè÷í³é 
³íäóñòð³¿ ïîòóæíîãî ³ìïóëüñó äëÿ ïðèñêîðåíîãî ðîçâèòêó.

Ïåðåäáà÷àºòüñÿ ñïðèÿííÿ ó ïðîâåäåíí³ ó ì. Êèºâ³ ìàñøòàáíèõ çàõîä³â, ñåðåä ÿêèõ:
– çàãàëüíîì³ñüê³ çàõîäè ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ Âåëèêîäíÿ;
– ùîð³÷íèé Êè¿âñüêèé íàï³âìàðàôîí Nova Poshta Half Marafon;
– ëåãêîàòëåòè÷íèé ïðîá³ã Kyiv Euro Marathon;
– ùîð³÷íèé Êè¿âñüêèé ìàðàôîí Wizz Air Kyiv City Marathon;
– ùîð³÷íèé Êè¿âñüêèé ì³æíàðîäíèé ê³íîôåñòèâàëü «Ìîëîä³ñòü»;
– ìóçè÷íà ïîä³ÿ ì³æíàðîäíîãî ð³âíÿ Atlas Weekend;
– çàãàëüíîì³ñüê³ çàõîäè ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ Íîâîãî ðîêó òà Ð³çäâà Õðèñòîâîãî òà ³íø³.
Ðîçâèòîê ä³ëîâîãî òà êîíãðåñ-òóðèçìó:
Ä³ëîâèé òóðèçì ìîæå çíà÷íî ïîæâàâèòè åêîíîì³êó ì. Êèºâà, àêòèâ³çóâàòè çâ’ÿçêè ñòîëèö³ ç 

ðåã³îíàìè Óêðà¿íè ³ çàðóá³ææÿ. 
Äëÿ ïåðåòâîðåííÿ ì. Êèºâà íà öåíòð ä³ëîâîãî òóðèçìó íåîáõ³äíî âèð³øèòè áàãàòî çàâäàíü: 

ïî-ïåðøå, ïîâ’ÿçàíèõ ç³ çì³íîþ ñï³ââ³äíîøåííÿ ö³íà/ÿê³ñòü ó á³ê çíèæåííÿ âàðò³ñíî¿ ñêëàäîâî¿, à 
ïî-äðóãå, ç âèð³øåííÿì ïèòàíü áåçïåêè òóðèñò³â. 

Êîíãðåñîâèé òà âèñòàâêîâèé òóðèçì äàº çìîãó óíèêíóòè òàêî¿ ãîñòðî¿ ïðîáëåìè â òóðèçì³ ÿê 
ñåçîííèé ÷èííèê. Çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ âèñòàâîê ³ ÿðìàðê³â, ïðîâåäåííÿ ì³æíàðîäíèõ êîíãðåñ³â, 
ðîçøèðåííÿ êîëà ¿õ ó÷àñíèê³â òà ñòâîðåííÿ ñó÷àñíèõ êîíãðåñ-öåíòð³â ñòàíå áàçîþ äëÿ ðîçâèòêó 
â ì. Êèºâ³ ä³ëîâîãî òóðèçìó.

Âàæëèâîþ óìîâîþ ðîçâèòêó êîíãðåñîâîãî òóðèçìó º ïåð³îäè÷íå âèäàííÿ ñïåö³àë³çîâàíîãî 
äîâ³äêîâîãî êàòàëîãó êîíãðåñ-ïîñëóã ó ì. Êèºâ³. Ïðè ôîðìóâàíí³ ä³ëîâîãî ñåãìåíòà ðèíêó ñë³ä 
âðàõîâóâàòè ³ì³äæåâ³ ôàêòîðè, ÿê³ ñïðèÿþòü åôåêòèâíîñò³ â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â.

Êð³ì òîãî, äëÿ ðîçâèòêó öüîãî âèäó òóðèçìó íåîáõ³äíî ñòâîðåííÿ îô³ö³éíîãî êîíâåíøí-áþðî 
ì³ñòà Êèºâà â ðàìêàõ ðîçâèòêó ä³ëîâîãî òóðèçìó ñòîëèö³, ïðåçåíòàö³ÿ ä³ëîâîãî ïîòåíö³àëó ñòîëèö³ 
íà ì³æíàðîäí³é àðåí³,à òàêîæ ñï³âïðàöÿ Óïðàâë³ííÿ òóðèçìó òà ïðîìîö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç íàéá³ëüøèìè ó÷àñíèêàìè 
ä³ëîâîãî ðèíêó ì³ñòà, ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà àñîö³àö³ÿìè.

Ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ïîòðåáóº ³íñåíò³â- (çàîõî÷óâàëüíèé) òóðèçì, ùî ´ðóíòóºòüñÿ íà êîëåê-
òèâíèõ â³äâ³äóâàííÿõ ì. Êèºâà ç åêñêóðñ³éíîþ ìåòîþ òà íà ïî¿çäêàõ ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ ³ 
óñòàíîâ ó òóðèñòè÷í³ çîíè äëÿ â³äïî÷èíêó. Ïåðñïåêòèâí³ñòü öüîãî âèäó òóðèçìó âèçíà÷àºòüñÿ 
ð³çíîìàí³òíîþ ñòðóêòóðîþ ñïîæèâ÷îãî ïîïèòó íà òóðèñòè÷í³ ïîñëóãè.

Äîòðèìàííÿ áåçïåêè ïðè íàäàíí³ òóðèñòè÷íî-åêñêóðñ³éíèõ ïîñëóã ïîòðåáóº ñâîº÷àñíîãî 
ñòâîðåííÿ â ñòðóêòóð³ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ ñïåö³àë³çîâàíîãî ï³äðîçä³ëó òóðèñ-
òè÷íî¿ ìóí³öèïàëüíî¿ ïîë³ö³¿, ÿêèé â³äïîâ³äàòèìå çà áåçïåêó òóðèñò³â òà çä³éñíþâàòèìå êîíòðîëü 
çà ïðîâåäåííÿì åêñêóðñ³é îñîáàìè, ÿê³ ìàþòü íà öå â³äïîâ³äíèé äîçâ³ë, çà ïîñåëåííÿì òóðèñò³â 
ó ïðèâàòíèõ êâàðòèðàõ îñîáàìè, ùî íå ìàþòü íà öå â³äïîâ³äíîãî äîçâîëó.

Ïðàêòèêà ñòâîðåííÿ òàêèõ ñïåö³àë³çîâàíèõ ï³äðîçä³ë³â ³ñíóº â áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó ³ ðåêîìåí-
äóºòüñÿ Âñåñâ³òíüîþ òóðèñòñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ.

Ðîçâèòîê åêñêóðñ³éíî¿ ñïðàâè:
Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ðîçâèòêó åêñêóðñ³éíî¿ ñïðàâè â ì. Êèºâ³ ìàþòü ñòàòè:
– ðîçøèðåííÿ òà âäîñêîíàëåííÿ òåìàòèêè åêñêóðñ³é äëÿ êèÿí ³ ãîñòåé ì³ñòà;
– ôîðìóâàííÿ ìåðåæ³ çàì³ñüêèõ òðàíñïîðòíèõ åêñêóðñ³é;
– ñòâîðåííÿ åêñêóðñ³éíèõ ïðîãðàì äëÿ ð³çíèõ êàòåãîð³é åêñêóðñàíò³â;
– îðãàí³çàö³ÿ åêñêóðñ³éíî-³íôîðìàö³éíèõ ïóíêò³â ó ð³çíèõ ðàéîíàõ ì. Êèºâà;
– ï³äãîòîâêà, ïåðåï³äãîòîâêà òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ åêñêóðñîâîä³â òà ã³ä³â-ïåðåêëàäà÷³â, 

¿õ àòåñòàö³ÿ;
– îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ íàóêîâî-ïðàêòè÷íèõ êîíôåðåíö³é ³ ö³ëüîâèõ ñåì³íàð³â ç åêñêóð-

ñ³éíî-ìåòîäè÷íî¿ ïðîáëåìàòèêè;
– êîîðäèíàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ òà ï³äòðèìêà ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü åêñêóðñ³éíèõ ïðàö³âíèê³â;
– îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ ùîð³÷íèõ êîíêóðñ³â íà íàéêðàùó åêñêóðñ³þ.
Îñîáëèâî âàðòî çàçíà÷èòè, ùî â åêîíîì³÷íîìó â³äíîøåíí³ åêñêóðñ³ÿ º íàéá³ëüø ðåíòàáåëüíîþ 

(11–12 %) ñêëàäîâîþ ñòîëè÷íîãî òóðïðîäóêòó.
Âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè äàñòü ìîæëèâ³ñòü ñòâîðèòè óìîâè äëÿ ïîêðàùåííÿ îáñëóãîâóâàííÿ 

òóðèñò³â ó ì³ñò³, ìîäåðí³çóâàòè ³íôðàñòðóêòóðó òà çàáåçïå÷èòü: 
– çá³ëüøåííÿ òóðèñòè÷íèõ ïîòîê³â äî ì³ñòà äî 2,6 ìëí îñ³á;
– çá³ëüøåííÿ ñåðåäíüî¿ òðèâàëîñò³ ïåðåáóâàííÿ òóðèñò³â ó ì³ñò³ äî 2,23 äîáè;
– çá³ëüøåííÿ íàäõîäæåíü â³ä òóðèñòè÷íîãî çáîðó äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà äî 25,3 ìëí ãðí;
– ïîêðàùåííÿ ³ì³äæó ì³ñòà (îðãàí³çàö³ÿ ì³æíàðîäíèõ ïðåñ-, ïðîìî-òóð³â, âèãîòîâëåííÿ ïðî-

ìî-ðîëèê³â ïðî ì. Êè¿â);
– çàëó÷åííÿ â³ò÷èçíÿíèõ òà ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é â ðîçâèòîê òóðèñòè÷íî¿ ñôåðè ì. Êèºâà;
– ðîçâèòîê òóðèñòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè (îðãàí³çàö³ÿ äîçâ³ëëÿ ãîñòåé, âñòàíîâëåííÿ ³íôîðìà-

ö³éíèõ ñòåíä³â, äîðîæí³õ çíàê³â òîùî);
– âçàºìîä³þ ç ³íøèìè ðåã³îíàìè Óêðà¿íè ùîäî âçàºìíîãî ðîçâèòêó òóðèñòè÷íîãî ñåêòîðà.
Ïîêàçíèêè ðåçóëüòàòèâíîñò³, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîñÿãòè â ðåçóëüòàò³ ðåàë³çàö³¿ çàâäàíü òà 

çàõîä³â Ïðîãðàìè, íàâåäåí³ íèæ÷å.

Ïîêàçíèêè ðåçóëüòàòèâíîñò³ âèêîíàííÿ çàõîä³â Ïðîãðàìè

№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру
Роки

2016 2017 2018

1. Витрат

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: тис. грн 53 494,80 54 430,00 71 073,00

Коштів з бюджету міста Києва тис. грн 18 594,80 34 340,00 52 083,00

Коштів, залучених з інших джерел тис. грн 34 900,00 20 090,00 18 990,00

1.1 Витрати на реалізацію іміджевої політики в туристичній сфері тис. грн 5 369,90 9 314,00 17 000,00

1.2. Витрати на посилення та просування інтернет-присутності м. Києва тис. грн 1 021,40 1 381,00 1 900,00

1.3. Витрати на розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури тис. грн 6 190,80 9 240,00 9 319,00

1.4. Витрати на вдосконалення та модернізацію системи збору, обробки 
статистичної інформації про туристичну галузь тис. грн 580,00 390,00 390,00

1.5. Витрати на організацію заходів з просування туристичного потенціа-
лу міста Києва в Україні та за кордоном тис. грн 6 642,30 12 760,0 15 165,00

1.6. Витрати на розвиток та вдосконалення роботи КП «КМ ТІЦ» тис. грн 1 246,40 3 450,00 4 099,00

1.7. Витрати на розвиток готельного господарства м. Києва тис. грн 100,00 100,00 100,00

1.8. Витрати на розвиток подієвого туризму тис. грн 32 344,00 17 795,00 23 100,00

2. Продукту

2.1. Кількість промоційної рекламно-інформаційної поліграфічної друко-
ваної та сувенірної продукції од. 50 000 109 880 90 600

2.2. Кількість виготовлених промо-роликів про м. Київ од. 3 1 2

2.3. Кількість 3D - конструкцій логотипу міста Києва («Київ - місто, де все 
починається») од. 4 1 2

2.4. Кількість київських туристичних порталів (адаптивність) од. 1 1 1

2.5. Кількість комунальних туристично-інформаційних центрів (створен-
ня нових та/або обслуговування існуючих) од. 2 4 5

2.6. Кількість встановлених та/або оновлених вказівників та пілонів од. - 165 105

2.7.
Кількість облаштованих місць паркування, стоянок і зупинок турис-
тично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками 
та розміткою

од. 22 22 35

2.8. Кількість соціологічних досліджень туристичних потоків до м. Києва од. 3 1 1

2.9. Кількість комплексних Програм екскурсійного обслуговування шко-
лярів з урахуванням вікових категорій од. 1 1 1

2.10. Кількість виставкових заходів та семінарів од. 12 15 17

2.11. Кількість заходів з обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі 
з іншими столицями од. 1 1 2

2.12. Кількість рекламно-інформаційних турів для представників турис-
тичної галузі та ЗМІ до м. Києва од. 10 4 4

2.13. Кількість промо-турів за кордоном для презентації туристичного 
потенціалу міста Києва од. 1 2 2

2.14.
Кількість щорічних спортивно-оздоровчих туристичних та фізкуль-
турно-масових заходів і змагань (чемпіонати, легкоатлетичні забіги, 
велогонки, заходи з техніки різних видів активного туризму тощо)

од. 2 1 -

2.15. Проведення  Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні од. 1 1 1

2.16. Кількість маркетингових досліджень готельного ринку міста Києва од. 1 1 1

2.17. Кількість гарячих телефонних ліній для туристів од. 1 1 1

2.18. Кількість служб юридичної та інформаційної допомоги туристам у 
м. Києві од. 1 1 1

2.19. Кількість заходів подієвого туризму (фестивалів, ярмарків та інших 
заходів) од. 17 15 15

2.20. Проведення Днів Києва за кордоном од. 1 2 3

2.21.
Кількість мистецьких, художніх та фотовиставок в міжнародних 
аеропортах найбільших туристичних міст та центральних частинах 
міст за кордоном

од. 1 2 2

2.22. Кількість членських внесків в UNWTO од. - 6 1

3. Ефективності

3.1.
Середні видатки на розробку, виготовлення та придбання одного 
примірника рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої та 
сувенірної продукції

тис. грн 0,04 0,038 0,05

3.2. Середні видатки на виготовлення одного промо-ролика про м. Київ тис. грн 100,00 270,00 200,00

3.3. Середні видатки на виготовлення та встановлення 3D - конструкції 
логотипу міста Києва («Київ - місто, де все починається») тис. грн 109,75 240,00 100,00

3.4. Середні видатки на модернізацію, обслуговування, наповнення та 
просування київського туристичного порталу тис. грн 250,00 1 031,00 1 300,00

3.5. Середні видатки на встановлення та підтримку одного туристично-
інформаційного центру тис. грн 111,60 867,50 690,00

3.6. Середні видатки на встановлення або оновлення вказівників та 
пілонів тис. грн - 29,09 47,62

3.7.
Середні видатки на облаштування одного місця паркування, стоянок 
і зупинок туристично-екскурсійного транспорту відповідними до-
рожніми знаками та розміткою

тис. грн 7,30 13,60 5,68

3.8. Середні видатки на проведення одного соціологічного дослідження 
туристичних потоків до м. Києва тис. грн 100,00 300,00 300,00
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Додаток 1

Напрями діяльності, завдання та заходи Міської цільової програми розвитку туризму в м. Києві на 2016 - 2018 роки

№ 
з/п

Назва напряму 
діяльності (пріори-
тетні завдання)

Заходи програми Строк вико-
нання заходу

Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень Очікуваний результат

усього за роками

2016 2017 2018

1. Реалізація іміджевої 
політики в турис-
тичній сфері

1.1. Розробка та впровадження міської туристичної ID-картки гостя м. Києва, ви-
готовлення промоційної та сувенірної продукції, організація реклами туристичних 
можливостей міста Києва, створення та видання календаря подій, виготовлення 
промо-роликів, встановлення 3-д конструкцій логотипу міста Києва, організація 
перехресної промоції міста Києва з іншими туристичними дестинаціями

2016 Департамент еконо-
міки та інвестицій                                  
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва 3999,90 3999,90 Позиціонування міста Києва як 
європейської туристичної столиці, 
збільшення кількості туристів в місті 
Києві на 20% щорічно

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти            
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

1370,00 1370,00

Разом 5369,90 5369,90

1.2. Розробка та впровадження міської туристичної ID-картки гостя м. Києва, ви-
готовлення промоційної та сувенірної продукції, організація реклами туристичних 
можливостей міста Києва, створення та видання календаря подій, виготовлення 
промо-роликів, організація їх транслювання на телебаченні та в кінотеатрах 
України і за кордоном, виготовлення та встановлення 3-д конструкцій логотипу 
міста Києва, організація перехресної промоції міста Києва з іншими туристичними 
дестинаціями

2017-2018 Управління туризму та 
промоцій   
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва 24 314,00 8 314,00 16 000,00 Позиціонування міста Києва як 
європейської туристичної столиці, 
збільшення кількості туристів в місті 
Києві на 20% щорічно

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                        
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

2 000,00 1 000,00 1 000,00

Разом 26 314,00 9 314,00 17 000,00

Всього по завдан-
ню 1

2016-2018 Бюджет міста Києва 28 313,90 3 999,90 8 314,00 16 000,00

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                         
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

3 370,00 1 370,00 1 000,00 1 000,00

Разом 31 683,90 5 369,90 9 314,00 17 000,00

2. Посилення та просу-
вання інтернет-при-
сутності м. Києва 

2.1. Модернізація київського туристичного порталу (адаптивність) та технічна 
підтримка, переклад сайту, утримання сервера, забезпечення роботи домену в 
зоні travel, просування порталу на найбільших пошукових системах, забезпечення 
контекстної реклами, просування сторінки Київтуризм в соціальних мережах, 
створення мобільного додатка

2016 Департамент еконо-
міки та інвестицій                                  
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва 831,40 831,40 Розширення можливостей отримання 
інформації про місто Київ. Виведення 
інтернет-порталу на перші позиції 
пошукових систем. Осучаснення 
надання туристичних послуг та каналів 
комунікації.
Підвищення конкурентоспроможності 
київського туристичного порталу

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                            
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

190,00 190,00

Разом 1 021,40 1 021,40

2.2. Модернізація київського туристичного порталу (адаптивність) та технічна 
підтримка, переклад сайту, утримання сервера, забезпечення роботи домену в 
зоні travel, просування порталу на найбільших пошукових системах, забезпечення 
контекстної реклами, просування сторінки Київтуризм в соціальних мережах, 
створення мобільного додатка

2017-2018 Управління туризму та 
промоцій  
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва 3 081,00 1 281,00 1 800,00 Розширення можливостей отримання 
інформації про місто Київ. Виведення 
інтернет-порталу на перші позиції 
пошукових систем. Осучаснення 
надання туристичних послуг та каналів 
комунікації
Підвищення конкурентоспроможності 
київського туристичного порталу

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                           
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

200,00 100,00 100,00

Разом 3 281,00 1 381,00 1 900,00

Всього по завдан-
ню 2

2016-2018 Бюджет міста Києва 3 912,40 831,40 1 281,00 1 800,00

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                                  
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

390,00 190,00 100,00 100,00

Разом 4 302,40 1 021,40 1 381,00 1 900,00

3. Розвиток та вдоско-
налення туристичної 
інфраструктури

3.1. Встановлення та рекламно-інформаційна підтримка комунального туристично-
інформаційного центру в центральній частині м. Києва

2016 Департамент еконо-
міки та інвестицій                                  
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва 1 100,00 1 100,00 Надання послуг щодо забезпечення 
мешканців та гостей м. Києва довідко-
вою інформацією та інформаційними 
матеріалами про туристичні можливос-
ті Києва

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                             
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

Разом 1 100,00 1 100,00

3.2. Встановлення нових та забезпечення функціонування існуючих комунальних 
туристично-інформаційних центрів в місті Києві (в аеропортах «Бориспіль», «Київ» 
(Жуляни), на залізничному вокзалі, в центральній частині міста тощо) та виготов-
лення і встановлення інформаційних стендів для розповсюдження рекламно-ін-
формаційної поліграфічної друкованої продукції

2017-2018 Управління туризму та 
промоцій  
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва 7 080,00 3 550,00 3 530,00 Надання послуг щодо забезпечення 
мешканців та гостей м. Києва довідко-
вою інформацією та інформаційними 
матеріалами про туристичні можливос-
ті Києва

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                                      
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

1 000,00 500,00 500,00

Разом 8 080,00 4 050,00 4 030,00

3.9.
Середні видатки на розробку та впровадження комплексної Програми 
екскурсійного обслуговування школярів з урахуванням вікових 
категорій

тис. грн 200,00 90,00 90,00

3.10. Середні видатки на участь в одному виставковому заході або про-
ведення семінару тис. грн 308,33 333,33 382,35

3.11. Середні видатки на проведення одного заходу з обміну досвідом щодо 
розвитку туристичної галузі з іншими столицями тис. грн 188,50 300,00 292,50

3.12. Середні видатки на проведення одного рекламно-інформаційного 
туру для представників туристичної галузі та ЗМІ до міста Києва тис. грн 70,00 300,00 300,00

3.13. Середні видатки на проведення одного промо-туру за кордоном для 
презентації туристичного потенціалу м. Києва тис. грн 200,00 200,00 200,00

3.14. Середні видатки на проведення одного щорічного спортивно-оздоров-
чого туристичного та фізкультурно-масового заходу і змагання тис. грн 100,00 200,00 -

3.15. Середні видатки на проведення Всесвітнього Дня туризму та Дня 
туризму в Україні тис. грн 230,00 350,00 400,00

3.16. Середні видатки на проведення одного маркетингового дослідження 
готельного ринку міста Києва тис. грн 100,00 100,00 100,00

3.17. Середні видатки на створення та забезпечення роботи однієї гарячої 
телефонної лінії для туристів тис. грн 250,00 250,00 400,00

3.18. Середні видатки на створення однієї служби юридичної та інформа-
ційної допомоги туристам у м. Києві тис. грн 250,00 200,00 199,00

3.19. Середні видатки на проведення одного заходу подієвого туризму 
(фестивалю, ярмарку тощо) тис. грн 117,29 200,00 466,67

3.20. Середні видатки на проведення Днів Києва за кордоном тис. грн 400,00 750,00 666,67

3.21.
Середні видатки на проведення однієї мистецької, художньої та фото-
виставки в міжнародних аеропортах найбільших туристичних міст та 
центральних частинах міст за кордоном

тис. грн 100,00 250,00 250,00

3.22. Середні видатки на сплату членських внесків в UNWTO тис. грн - 76,67 80,0

4. Якості

4.1. Кількість в’їзних відвідувачів тис. осіб 1250,0 1380,0 1600,0

4.2. Динаміка кількості в’їзних туристів, що відвідують м. Київ % 15,00 15,00 15,00

4.3. Середня тривалість перебування туристів діб 2,01 2,12 2,23

4.4. Середньорічне завантаження номерного фонду КЗР % 34 38 42

4.5. Кількість місць у колективних закладах розміщення тис. од. 20,86 21,32 21,78

4.6. Кількість міжнародних інформаційних кампаній/заходів, проведених 
з метою просування туристичного потенціалу міста од. 19 21 22

4.7. Кількість унікальних відвідувачів туристичного порталу міста тис. відві-
дувачів 80,0 90,0 100,00

4.8. Кількість завантажень мобільного додатка «Kyiv City Guide» на персо-
нальні пристрої (після створення) тис. од. 0 4,0 6,0

4.9. Надходження до бюджету міста Києва коштів від справляння турис-
тичного збору млн. грн 18,7 22,0 25,3

4.10. Частка доходів від туризму в ВРП м. Києва % 0,5 0,6 >0,6
4.11. Загальна позиція м. Києва у рейтингу Numbeo Safety Index позиція 152 245 160

Ô³íàíñóâàííÿ Ïðîãðàìè çä³éñíþâàòèìåòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â, ùî ïåðåäáà÷àþòüñÿ ó áþäæåò³ 
ì. Êèºâà íà â³äïîâ³äí³ ðîêè äëÿ âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè, êîøò³â ³íâåñòîð³â, âëàñíèõ êîøò³â ï³äïðè-
ºìñòâ, à òàêîæ ³íøèõ äæåðåë, íå çàáîðîíåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

Îáñÿãè ô³íàíñóâàííÿ Ïðîãðàìè óòî÷íþþòüñÿ ï³ä ÷àñ ñêëàäàííÿ ïðîåêòó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà 
íà â³äïîâ³äíèé ð³ê ó ìåæàõ âèäàòê³â äëÿ âèêîíàííÿ îêðåìèõ çàõîä³â Ïðîãðàìè, òà â ö³ëîìó çà 
Ïðîãðàìîþ.

Ïðîãíîçí³ îáñÿãè ô³íàíñóâàííÿ íà 2016 – 2018 ðð. ñòàíîâëÿòü 178 997,80 òèñ. ãðí, ó ò.÷. çà 
ðàõóíîê:

  – áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà –105 017,80 òèñ. ãðí;
  – ³íøèõ êîøò³â – 73 980,00 òèñ. ãðí.

7. ÊÎÎÐÄÈÍÀÖ²ß ÒÀ ÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÀ ÕÎÄÎÌ ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÏÐÎÃÐÀÌÈ
Êîîðäèíàö³þ òà êîíòðîëü âèêîíàííÿ çàõîä³â òà Ïðîãðàìè â ö³ëîìó çä³éñíþº çàñòóïíèê ãîëîâè 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêèé çàáåçïå÷óº çä³éñíåííÿ ïîâíîâàæåíü âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó ñôåð³ òóðèçìó.

Â³äïîâ³äàëüíèé âèêîíàâåöü Ïðîãðàìè ùîêâàðòàëüíî äî 01 ÷èñëà äðóãîãî ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº 
çà çâ³òíèì ïåð³îäîì, íàäàº äî Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè, òóðèçìó òà ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè òà ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó óçàãàëüíåíó ³íôîðìàö³þ ïðî 
ñòàí âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè. 

Â³äïîâ³äàëüíèé âèêîíàâåöü Ïðîãðàìè ùîðîêó çä³éñíþº îá´ðóíòîâàíó îö³íêó ðåçóëüòàò³â 
âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè òà ó ðàç³ ïîòðåáè ðîçðîáëÿº ïðîïîçèö³¿ ùîäî äîö³ëüíîñò³ ïðîäîâæåííÿ 
çàõîä³â, âêëþ÷åííÿ äîäàòêîâèõ çàõîä³â, óòî÷íåííÿ ïîêàçíèê³â, îáñÿã³â ³ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ, 
ñòðîê³â âèêîíàííÿ çàõîä³â.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè â³äïîâ³äàëüíèé âèêîíàâåöü ñêëàäàº çàêëþ÷íèé 
çâ³ò ïðî ðåçóëüòàòè ¿¿ âèêîíàííÿ òà ïîäàº éîãî íà ðîçãëÿä ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ðàçîì ³ç 
ïîÿñíþâàëüíîþ çàïèñêîþ ïðî ê³íöåâ³ ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè.
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3.3. Облаштування та обслуговування місць паркування, стоянок і зупинок турис-
тично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою

2016 Департамент еконо-
міки та інвестицій                                      
Департамент тран-
спортної інфраструк-
тури
КП «КМ ТІЦ»          
КП «Київдорсервіс»

Бюджет міста Києва 160,00 160,00 Облаштування 35 місць паркування 
і стоянок туристично-екскурсійного 
транспорту. Створення дорожніх умов 
для проведення автобусних екскурсій

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти            
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

Разом 160,00 160,00

3.4. Облаштування та обслуговування місць стоянок і зупинок туристично-екскур-
сійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою

2017-2018 Управління туризму та 
промоцій    
Департамент тран-
спортної інфраструк-
тури   
КП «КМ ТІЦ»            
КП «Київдорсервіс»

Бюджет міста Києва 499,00 300,00 199,00 Облаштування 35 місць паркування 
і стоянок туристично-екскурсійного 
транспорту. Створення дорожніх умов 
для проведення автобусних екскурсій.

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                           
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

Разом 499,00 300,00 199,00

3.5. Встановлення нових та оновлення існуючих вказівників до об’єктів екскурсій-
ного показу, в т. ч. іноземними мовами

2016 Департамент еконо-
міки та інвестицій                                  
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва 966,56 966,56 Створення міської системи туристич-
ної навігації, встановлення 49 нових та 
оновлення 46 існуючих вказівниківІнші джерела:                      

- спонсорські кошти                           
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

30,00 30,00

Разом 996,56 996,56

3.6. Встановлення нових та оновлення існуючих стендів (пілонів)  з загальномісь-
кою, маршрутно-картографічною та туристичною інформацією на державній та 
іноземних мовах

2016 Департамент еконо-
міки та інвестицій                                  
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва 1 824,24 1 824,24 Створення міської системи туристич-
ної навігації, встановлення 47 нових та 
оновлення 44 існуючих стендівІнші джерела:                      

- спонсорські кошти                          
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

60,00 60,00

Разом 1 884,24 1 884,24

3.7. Розвиток туристичної навігації містом (встановлення нових та/або оновлення 
існуючих вказівників до об’єктів екскурсійного показу, в т. ч. іноземними мовами та 
стендів (пілонів) з загальноміською, маршрутно-картографічною та туристичною 
інформацією на державній та іноземних мовах) різних форм

2017-2018 Управління туризму та 
промоцій  
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва 9 800,00 4 800,00 5 000,00 Створення міської системи туристич-
ної навігації для орієнтування гостей 
та мешканців міста, популяризації 
об’єктів дестинації, збільшення відві-
дування закладів культурно-мистець-
кого призначення

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                          
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

180,00 90,00 90,00

Разом 9 980,00 4 890,00 5 090,00

3.8. Проведення інвестиційного конкурсу щодо благоустрою та облаштування зон 
відпочинку для туристів

2016 Департамент економі-
ки та інвестицій                    
КП «Плесо»                  
КП «КМ ТІЦ»        
КП «КІА»

Бюджет міста Києва 50,00 50,00 Модернізація та розвиток туристичної 
інфраструктури, залучення інвести-
ційних коштів у туристичну сферу 
м. Києва

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                             
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

1 500,00 1 500,00

Разом 1 550,00 1 550,00

3.9. Створення WI-FI зони в центральній частині м. Києва біля туристично при-
вабливих об’єктів

2016 Департамент еконо-
міки та інвестицій                               
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва Можливість доступу до інтернету, в 
тому числі, можливість завантаження 
інформації про пам’ятні та туристично 
привабливі місця столиці.Модернізація 
та розвиток туристичної інфраструкту-
ри, збір інформації щодо туристичних 
потоків

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                            
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

500,00 500,00

Разом 500,00 500,00

Всього по завдан-
ню 3

Бюджет міста Києва 21 479,80 4 100,80 8 650,00 8 729,00

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                                  
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

3 270,00 2 090,00 590,00 590,00

Разом 24 749,80 6 190,80 9 240,00 9 319,00

4. Вдосконалення та 
модернізація системи 
збору, обробки 
статистичної інфор-
мації про туристичну 
галузь

4.1. Розробка та впровадження комплексної Програми екскурсійного обслуговуван-
ня школярів з урахуванням вікових категорій

2016 КП «КМ ТІЦ»                         
Департамент освіти і 
науки, молоді та спорту

Бюджет міста Києва 200,00 200,00 Розвиток екскурсійної діяльності, 
популяризація історико-краєзнавчих 
знань серед школярів, друк методичних 
посібників для понад 500 шкільних 
закладів м. Києва

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                             
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

Разом 200,00 200,00

4.2. Розробка та впровадження комплексної Програми екскурсійного обслуговуван-
ня школярів з урахуванням вікових категорій

2017-2018 Управління туризму та 
промоцій  
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва 180,00 90,00 90,00 Розвиток екскурсійної діяльності, 
популяризація історико-краєзнавчих 
знань серед школярів, друк методичних 
посібників для понад 500 шкільних 
закладів м. Києва

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                            
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

Разом 180,00 90,00 90,00

4.3. Модернізація та розвиток інформаційної системи моніторингу, статистичної 
обробки, аналізу і планування туристичної діяльності

2016 Департамент економіки 
та інвестицій                

Бюджет міста Києва 80,00 80,00 Анкета, що з’являтиметься на початку 
роботи з мобільним додатком і яку 
заповнюватиме турист, дасть змогу 
отримати реальну кількість туристів та 
визначити мету перебування у місті

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                          
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

Разом 80,00 80,00

4.4. Проведення соціологічних досліджень туристичних потоків до міста Києва 2016 Департамент еконо-
міки та інвестицій                
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва 300,00 300,00 Проведення 3-х досліджень з опи-
туванням понад 10000 інтервьюерів. 
Вивчення потоку туристів за метою їх 
відвідування

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                              
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

Разом 300,00 300,00

4.5. Проведення соціологічних досліджень туристичних потоків до міста Києва 2017-2018 Управління туризму та 
промоцій                 
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва 600,00 300,00 300,00 Вивчення стану іноземних та внутріш-
ніх туристичних потоків у м. Києві, 
їх структури, виявлення попиту на 
туристичні послуги та прогнозування 
попиту на майбутнє

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                             
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

Разом 600,00 300,00 300,00

Всього по завданню 4 2016-2018 Бюджет міста Києва 1 360,00 580,00 390,00 390,00

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                             
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

Разом 1 360,00 580,00 390,00 390,00

5. Організація заходів 
з просування турис-
тичного потенціалу 
міста Києва в Украї-
ні та за кордоном

5.1. Розвиток виставкової діяльності в місті  Києві та участь в міжнародних 
виставкових заходах за кордоном з проведенням промокампаній, у тому числі: 
міжнародних та національних туристичних виставках, салонах та ярмарках (UITT, 
UITM, ITB, BIT, EIBTM, WTM, «Th e New York Times Travel Show», IMEX, TT Warsaw, 
MATKA, ADVENTUR, Baltour, ExpoBatumi, COTTM, «Познань» та інших)

2016 Департамент еконо-
міки та інвестицій 
Департамент фінансів                                          
Управління між-
народних зв’язків                                                                                
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва 2 600,00 2 600,00 Просування Києва як європейської 
туристичної столиці та популяризація 
його туристичних можливостей та 
потенціалу

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                       
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

500,00 500,00

Разом 3 100,00 3 100,00
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5.2. Організація обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з іншими 
столицями 

2016 Департамент економі-
ки та інвестицій    
Управління між-
народних зв’язків                                                                                     
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва 188,50 188,50 Висвітлення туристичного потенціалу 
м. Києва за кордоном, отримання 
досвіду та інформації щодо тенденцій 
розвитку туризму в Європі. Органі-
зація обміну досвідом щодо розвитку 
туристичної галузі з містами Відень, 
Тбілісі, Лондон, Барселона, Тель-Авів, 
Берлін, Будапешт, Нью-Йорк, Париж

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                          
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

100,00 100,00

Разом 288,50 288,50

5.3. Організація рекламно-інформаційних турів для представників туристичної 
галузі та ЗМІ до міста Києва

2016 Департамент еконо-
міки та інвестицій                
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва 500,00 500,00 Проведення 8 - 10 прес-турів для 
зарубіжних ЗМІ та туристичних 
операторів, що дість змогу надати акту-
альну інформацію щодо привабливості 
міста та його безпеки (країни Європи, 
Америки, Азії)

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                           
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

200,00 200,00

Разом 700,00 700,00

5.4. Організація та проведення семінарів, нарад та науково-практичних конфе-
ренцій з питань розвитку туризму в місті Києві із залученням вітчизняних та 
іноземних фахівців

2016 Департамент еконо-
міки та інвестицій                
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва 1 100,00 1 100,00 Проведення 4-х семінарів, конференцій 
з питань розвитку іноземного і вну-
трішнього туризму. Підвищення квалі-
фікації та обмін досвідом працівників 
туристичної галузі м. Києва

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                       
- залучені кошти             
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

300,00 300,00

Разом 1 400,00 1 400,00

5.5. Організація та проведення промо-турів за кордоном для презентації туристич-
ного потенціалу міста Києва

2016 Департамент еконо-
міки та інвестицій    
Управління міжнарод-
них зв’язків

Бюджет міста Києва 200,00 200,00 Проведення двічі на рік презентації 
туристичного потенціалу міста Києва у 
країнах Європи, Азії, АмерикиІнші джерела:                      

- спонсорські кошти                         
- залучені кошти             
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

100,00 100,00

Разом 300,00 300,00

5.6. Організація відряджень з участі в міжнародних виставкових заходах в Україні 
та за кордоном з метою популяризації туристичних можливостей м. Києва, 
організація та проведення семінарів, форумів, нарад, конференцій тощо з питань 
розвитку туризму в місті Києві

2017-2018 Управління туризму та 
промоцій                  
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва 11 500,00 5 000,00 6 500,00 Просування Києва, як європейської 
туристичної столиці та популяризація 
його туристичних можливостей та 
потенціалу

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                          
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

3 000,00 1 500,00 1 500,00

Разом 14 500,00 6 500,00 8 000,00

5.7. Організація відряджень з проведення промо-турів за кордоном для презентації 
туристичного потенціалу міста Києва, організації рекламно-інформаційних турів 
для представників туристичної галузі та ЗМІ до міста Києва, організації обміну 
досвідом щодо розвитку туристичної галузі з іншими столицями, вивчення досвіду 
муніципального фінансового забезпечення туристичної сфери

2017-2018 Управління туризму та 
промоцій           
Департамент фінансів                                                                              
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва 4 085,00 1 900,00 2 185,00 Презентація туристичного потенціалу 
м. Києва. Висвітлення туристичного 
потенціалу м. Києва за кордоном, 
отримання досвіду та інформації щодо 
тенденцій розвитку туризму в Європі. 
Організація обміну досвідом щодо 
розвитку туристичної галузі з містами 
Відень, Тбілісі, Лондон, Барселона, 
Тель-Авів, Берлін, Будапешт, Нью-
Йорк, Париж

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                                
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

6 000,00 2 500,00 3 500,00

Разом 10 085,00 4 400,00 5 685,00

5.8. Проведення щорічних спортивно-оздоровчих туристичних та фізкультурно-
масових заходів і змагань (чемпіонати, легкоатлетичні забіги, велогонки, заходи з 
техніки різних видів активного туризму тощо) 

2016 Департамент еконо-
міки та інвестицій               
Департамент освіти 
і науки, молоді та 
спорту                          
КП «КМ ТІЦ»                           

Бюджет міста Києва 200,00 200,00 Щорічне проведення 10-12 заходів 
зі спортивно-оздоровчого туризму, 
залучення молоді до здорового способу 
життя

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                           
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

50,00 50,00

Разом 250,00 250,00

5.9. Проведення щорічних спортивно-оздоровчих туристичних та фізкультурно-
масових заходів і змагань (чемпіонати, легкоатлетичні забіги, велогонки, заходи з 
техніки різних видів активного туризму тощо) 

2017 Управління туризму 
та промоцій  Депар-
тамент освіти і на-
уки, молоді та спорту                          
КП «КМ ТІЦ»                           

Бюджет міста Києва 200,00 200,00 Щорічне проведення 10-12 заходів 
зі спортивно-оздоровчого туризму, 
залучення молоді до здорового способу 
життя

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                            
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

100,00 100,00

Разом 300,00 300,00

5.10. Підготовка та проведення заходів до Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму 
в Україні

2016 Департамент еконо-
міки та інвестицій               
Департамент культури                        
КП «КМ ТІЦ»                           

Бюджет міста Києва 230,00 230,00 Популяризація туризму, проведення 
всеукраїнського туристичного квесту 
у м. Києві із залученням регіонів Укра-
їни, відзначення кращих працівників в 
сфері туризму м. Києва

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                         
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

Разом 230,00 230,00

5.11. Підготовка та проведення заходів до Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму 
в Україні

2017-2018 Управління туризму 
та промоцій                                                                      
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва 750,00 350,00 400,00 Популяризація туризму, проведення 
всеукраїнського туристичного квесту у 
м. Києві із залученням регіонів України, 
відзначення кращих працівників в 
сфері туризму м. Києва

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                         
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

Разом 750,00 350,00 400,00

5.12. Організація міжнародної співпраці з Всесвітньою туристичною організацією 
(ЮНВТО) та сплата відповідного членського внеску

2016 Департамент економіки 
та інвестицій    
Управління міжнарод-
них зв’язків

Бюджет міста Києва 373,80 373,80 Членство у найбільш впливовому світо-
вому структурному  підрозділі з питань 
туризму ООН. Популяризація туризму. 
Вивчення міжнародного туристського 
досвіду, участь у семінарах та стажу-
ванні в рамках Всесвітньої туристичної 
організації

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                                 
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

Разом 373,80 373,80

5.13. Відновлення асоційованого членства у Всесвітній туристичній організації 
(ЮНВТО) (оплата боргу по членських внесках за 2012-2016 роки та щорічного 
членського внеску)

2017-2018 Управління туризму та 
промоцій                                                                                     

Бюджет міста Києва 540,00 460,00 80,00 Членство у найбільш впливовому світо-
вому структурному  підрозділі з питань 
туризму ООН. Популяризація туризму. 
Вивчення міжнародного туристського 
досвіду, участь у семінарах та стажу-
ванні в рамках Всесвітньої туристичної 
організації

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                           
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

Разом 540,00 460,00 80,00

5.14. Організація та проведення конкурсів на кращий промоційний дизайн м. Києва, 
екскурсію, туристичний відеоролик про м. Київ, київський туристичний арт-об’єкт

2017-2018 Управління туризму 
та промоцій                                                                                  
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва 1 000,00 500,00 500,00 Організація промоції міста Києва, 
популяризація його туристичного 
потенціалуІнші джерела:                      

- спонсорські кошти                        
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

500,00 250,00 250,00

Разом 1 500,00 750,00 750,00

5.15. Організація та проведення відкритого публічного конкурсу на створення 
міського талісмана

2018 Управління туризму 
та промоцій                                                                                  
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва 250,00 250,00 Талісман допоможе краще презентувати 
наше місто, і першою подією, на якій 
буде використано такий талісман, стане 
фінал Ліги чемпіонів у 2018 році

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                          
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

Разом 250,00 250,00

Всього по завдан-
ню 5

2016-2018 Бюджет міста Києва 23 717,30 5 392,30 8 410,00 9 915,00

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                                  
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

10 850,00 1 250,00 4 350,00 5 250,00

Разом 34 567,30 6 642,30 12 760,00 15 165,00
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6. Розвиток та вдо-
сконалення роботи 
КП «КМ ТІЦ»

6.1. Створення та забезпечення роботи  гарячої телефонної лінії для туристів 2016 Департамент еконо-
міки та інвестицій                
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва 250,00 250,00 Інформаційна підтримка для 1 млн 
іноземних та внутрішніх туристів, які 
відвідують м. КиївІнші джерела:                      

- спонсорські кошти                             
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

100,00 100,00

Разом 350,00 350,00

6.2. Створення та забезпечення роботи  гарячої телефонної лінії для туристів 2017-2018 Управління туризму 
та промоцій                                                                           
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва 650,00 250,00 400,00 Інформаційна підтримка для іноземних 
та внутрішніх туристів, які відвідують 
м. КиївІнші джерела:                      

- спонсорські кошти                            
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

Разом 650,00 250,00 400,00

6.3. Створення служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у місті 
Києві

2016  КП «КМ ТІЦ» Бюджет міста Києва 250,00 250,00 Інформаційна підтримка для іноземних 
та внутрішніх туристів, які відвідують 
м. КиївІнші джерела:                      

- спонсорські кошти                                 
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

100,00 100,00

Разом 350,00 350,00

6.4. Створення служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у місті 
Києві

2017-2018 Управління туризму 
та промоцій                                                                              
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва 399,00 200,00 199,00 Інформаційна підтримка для іноземних 
та внутрішніх туристів, які відвідують 
м. КиївІнші джерела:                      

- спонсорські кошти                       
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

Разом 399,00 200,00 199,00

6.5. Забезпечення функціонування туристично-інформаційного центру в централь-
ній частині м. Києва

2016 КП «КМ ТІЦ» Бюджет міста Києва 223,20 223,20 Інформаційна підтримка іноземних та 
внутрішніх туристів, які відвідують 
м. Київ, надання інформаційних та 
супутніх послуг для понад 500 тис. осіб

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                            
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

50,00 50,00

Разом 273,20 273,20

6.6. Забезпечення функціонування туристично-інформаційних центрів на залізнич-
ному вокзалі, в аеропортах «Бориспіль» та «Київ»

2016 КП «КМ ТІЦ» Бюджет міста Києва 223,20 223,20 Інформаційна підтримка іноземних та 
внутрішніх туристів, які відвідують 
м. Київ, надання інформаційних та 
супутніх послуг для понад 2 млн осіб

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                              
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

50,00 50,00

Разом 273,20 273,20

6.7. Витрати на діяльність КП «Київський міський туристично-інформаційний 
центр»

2017-2018 Управління туризму 
та промоцій                                                                        
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва 3 500,00 1 500,00 2 000,00 Забезпечення діяльності КП «ТІЦ» 
сприятиме його розвитку та туристич-
ної сфери містаІнші джерела:                      

- спонсорські кошти                            
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

3 000,00 1 500,00 1 500,00

Разом 6 500,00 3 000,00 3 500,00

Всього по завдан-
ню 6

2016-2018 Бюджет міста Києва 5 495,40 946,40 1 950,00 2 599,00

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                                  
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

3 300,00 300,00 1 500,00 1 500,00

Разом 8 795,40 1 246,40 3 450,00 4 099,00

7. Розвиток готельного 
господарства 
м. Києва

7.1. Проведення маркетингового дослідження готельного ринку м. Києва 2016 Департамент економі-
ки та інвестицій

Бюджет міста Києва 100,00 100,00 Розвиток готельного господарства, 
проведення періодичних досліджень 
стану готельного господарства 200 
колективних закладів розміщення, 
аналіз їх  діяльності

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                       
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

Разом 100,00 100,00

7.2. Проведення маркетингового дослідження готельного ринку м. Києва 2017-2018 Управління туризму 
та промоцій                                                                        
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва 200,00 100,00 100,00 Розвиток готельного господарства, 
проведення періодичних досліджень 
стану готельного господарства 200 
колективних закладів розміщення, 
аналіз їх  діяльності

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                                 
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

Разом 200,00 100,00 100,00

Всього по завдан-
ню 7

2016-2017 Бюджет міста Києва 300,00 100,00 100,00 100,00

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                                  
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

Разом 300,00 100,00 100,00 100,00

8. Розвиток подієвого 
туризму

8.1. Організація та проведення музичної події міжнародного рівня «Atlas Weekend» 2016 Департамент еконо-
міки та інвестицій               
Департамент культури                        
КП «КМ ТІЦ»                           

Бюджет міста Києва 250,00 250,00 Подія дозволить залучити близько 30 
тисяч відвідувачів, з яких 5 тисяч – іно-
земні туристиІнші джерела:                      

- спонсорські кошти                            
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

4 000,00 4 000,00

Разом 4 250,00 4 250,00
8.2. Організація та проведення музичної події міжнародного рівня «Atlas Weekend» 2017 Управління туриз-

му та промоцій                                         
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва 150,00 150,00 Подія дозволить залучити близько 30 
тисяч відвідувачів, з яких 5 тисяч – іно-
земні туристиІнші джерела:                      

- спонсорські кошти                                     
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

2 000,00 2 000,00

Разом 2 150,00 2 150,00
8.3. Організація новорічно-різдвяного селища в місті Києві на вул. Хрещатик 2016 Департамент еконо-

міки та інвестицій               
Департамент культури                        
КП «КМ ТІЦ»                           

Бюджет міста Києва 99,00 99,00 Подія дозволить залучити близько 20 
тисяч відвідувачів, з яких 4 тисячі – іно-
земні туристиІнші джерела:                      

- спонсорські кошти                            
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

1 500,00 1 500,00

Разом 1 599,00 1 599,00
8.4. Організація промоційного заходу «Новий Рік на Софії» 2016 Департамент еконо-

міки та інвестицій               
Департамент культури                        
КП «КМ ТІЦ»                           

Бюджет міста Києва 100,00 100,00 Подія дозволить залучити близько 30 
тисяч відвідувачів, з яких 5 тисяч – іно-
земні туристиІнші джерела:                      

- спонсорські кошти                          
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

15 000,00 15 000,00

Разом 15 100,00 15 100,00
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8.5. Організація та проведення фестивальної програми «12 подій в Києві» 2016 Департамент еконо-
міки та інвестицій               
Департамент культури                        
КП «КМ ТІЦ»                           

Бюджет міста Києва 1 200,00 1 200,00 12 подій на рік х 3 тисячі відвідувачів 
кожного заходу дозволить залучити 
до міста додатково близько 36 тисяч 
гостей

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                                    
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

3 600,00 3 600,00

Разом 4 800,00 4 800,00

8.6. Організація та проведення фестивалю «Писанковий Рай» 2016 Департамент еконо-
міки та інвестицій               
Департамент культури                        
КП «КМ ТІЦ»                           

Бюджет міста Києва 100,00 100,00 Подія дозволить залучити близько 20 
тисяч відвідувачів, з яких 4 тисячі – 
іноземні туристиІнші джерела:                      

- спонсорські кошти                              
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

1 000,00 1 000,00

Разом 1 100,00 1 100,00

8.7. Організація та проведення фестивалю вишиванок 2016 Департамент еконо-
міки та інвестицій               
Департамент культури                        
КП «КМ ТІЦ»                           

Бюджет міста Києва 100,00 100,00 Подія дозволить залучити близько 30 
тисяч відвідувачів, з яких 5 тисяч – іно-
земні туристиІнші джерела:                      

- спонсорські кошти                        
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

500,00 500,00

Разом 600,00 600,00

8.8. Організація проведення днів «Harley-Davidson в Києві» 2016 Департамент еконо-
міки та інвестицій               
Департамент культури                        
КП «КМ ТІЦ»                           

Бюджет міста Києва 200,00 200,00 Подія дозволить залучити близько 10 
тисяч відвідувачів, з яких 2,5 тисячі – 
іноземні туристиІнші джерела:                      

- спонсорські кошти                              
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

3 000,00 3 000,00

Разом 3 200,00 3 200,00

8.9. Участь та підтримка проведення міських фестивалів, ярмарків та інших 
культурно-масових заходів, в тому числі включених до Єдиного календаря подій 
міста Києва

2017-2018 Управління туризму 
та промоцій                             
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва 13 145,00 3 095,00 10 050,00 Популяризація та промоція м. Києва

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                           
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

20 000,00 10 000,00 10 000,00

Разом 33 145,00 13 095,00 20 050,00

8.10. Проведення Днів Києва за кордоном 2016 Департамент економі-
ки та інвестицій             
Управління між-
народних зв’язків                  
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва 400,00 400,00 Презентація міста за кордоном 4 рази 
на рік

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                           
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

1 000,00 1 000,00

Разом 1 400,00 1 400,00

8.11. Організація відряджень з проведення Днів Києва за кордоном 2017-2018 Управління туризму 
та промоцій                               
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва 3 500,00 1 500,00 2 000,00 Презентація міста за кордоном (в 2 
європейських містах)

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                                   
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

1 000,00 500,00 500,00

Разом 4 500,00 2 000,00 2 500,00

8.12. Організація проведення Днів Європи у місті Києві 2016 Департамент еконо-
міки та інвестицій            
Департамент сус-
пільних комунікацій                 
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва 95,00 95,00 Організація локації «Київ туристич-
ний» для киян та гостей міста

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                              
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

50,00 50,00

Разом 145,00 145,00

8.13. Організація та проведення мистецьких, художніх та фотовиставок у між-
народних аеропортах найбільших туристичних міст та центральних частинах міст 
за кордоном

 Департамент економі-
ки та інвестицій               
Управління між-
народних зв’язків                  
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва 100,00 100,00 Проведення культурних та туристич-
них подій двічі на рік

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                              
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

50,00 50,00

Разом 150,00 150,00

8.14. Організація відряджень з підготовки та проведення мистецьких, художніх та 
фотовиставок за кордоном

2017-2018 Управління туризму 
та промоцій                                                                              
КП «КМ ТІЦ»

Бюджет міста Києва 1 000,00 500,00 500,00 Проведення культурних та туристич-
них подій

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти            
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

100,00 50,00 50,00

Разом 1 100,00 550,00 550,00

Всього по завдан-
ню 8

2016-2018 Бюджет міста Києва 20 439,00 2 644,00 5 245,00 12 550,00

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                                  
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

52 800,00 29 700,00 12 550,00 10 550,00

Разом 73 239,00 32 344,00 17 795,00 23 100,00

Бюджет міста Києва 105 017,80 18 594,80 34 340,00 52 083,00

Інші джерела:                      
- спонсорські кошти                                  
- залучені кошти              
- власні кошти 
підприємств                                     
- кошти банків 

73 980,00 34 900,00 20 090,00 18 990,00

Разом 178 997,80 53 494,80 54 430,00 71 073,00

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 17 лютого 2011 року № 9/5396

Рішення Київської міської ради № 693/3700 від 14 грудня 2017 року
 Відповідно до Бюджетного кодексу України, пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1992 

року № 96 «Про зміни в організації спеціалізації (інтернатури) випускників медичних і фармацевтичних інститутів, медичних факультетів університетів», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 вересня 1996 року № 291 
«Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих  медичних  і фармацевтичних  закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 03 грудня 1996 року за № 696/1721,  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:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17 ëþòîãî 2011 ðîêó ¹ 9/5396 «Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè ë³êàðñüêèõ êàäð³â äëÿ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
ì³ñòà Êèºâà íà 2011-2017 ðîêè» òàê³ çì³íè:

â çàãîëîâêó òà òåêñò³ ð³øåííÿ ñëîâà òà öèôðè «íà 2011-2017 ðîêè» çàì³íèòè ñëîâàìè òà öèô-
ðàìè «íà 2011-2018 ðîêè»;

â ïóíêòàõ 3, 4 ñëîâà «Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)» ó âñ³õ â³äì³íêàõ çàì³íèòè ñëîâàìè «Äåïàðòàìåíò 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿)» ó â³äïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ.

2. Âíåñòè çì³íè â Ì³ñüêó ö³ëüîâó ïðîãðàìó ï³äãîòîâêè ë³êàðñüêèõ êàäð³â äëÿ çàêëàä³â îõîðîíè 
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çäîðîâ’ÿ ì³ñòà Êèºâà íà 2011 - 2017 ðîêè, çà-
òâåðäæåíó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 17 ëþòîãî 2011 ðîêó ¹ 9/5396 (â ðåäàêö³¿ 
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15 ãðóäíÿ 
2011 ðîêó ¹ 848/7084), âèêëàâøè ¿¿ â íîâ³é 
ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 14.12.2017 №  693/3700

ПАСПОРТ
Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для закладів 

охорони здоров’я міста Києва на 2011 – 2018 роки

1. Ініціатор 
розроблення 
програми

Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміні-
страції) 

2. Дата, номер і 
назва розпо-
рядчого до-
кумента про 
розроблення 
програми

Доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації Поворозника М. Ю. від 18.09.2017 
№ 32676

3. Розробник 
програми

 Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміні-
страції)

4. Співроз-
робники 
програми

-

5. Замовник 
(відпо-
відальний 
виконавець) 
програми

Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміні-
страції)

6. Учасники 
(співвиконав-
ці) програми

Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміні-
страції), Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

7. Строк 
виконання 
програми

2011-2018 роки
Перший етап 2011 рік –
навчання студентів, починаючи з першого курсу по шостий курс, за спеціальностями «Лікувальна справа» та 
«Педіатрія»;
навчання студентів, починаючи з другого курсу по шостий курс, за спеціальностями «Лікувальна справа» та 
«Педіатрія»;
навчання студентів, починаючи з третього курсу по шостий курс, за спеціальностями «Лікувальна справа» та 
«Педіатрія»;
навчання студентів, починаючи з четвертого курсу по шостий курс, за спеціальностями «Лікувальна справа» та 
«Педіатрія»;
навчання студентів, починаючи з п’ятого курсу по шостий курс, за спеціальностями «Лікувальна справа» та 
«Педіатрія»
Другий етап 2012 рік –
продовження навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіа-
трія» (перший – шостий курс);
продовження навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіа-
трія» (другий – шостий курс);
продовження навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіа-
трія» (третій – шостий курс);
продовження навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіа-
трія» (четвертий – шостий курс) плюс новий набір студентів на навчання (четвертий – шостий курс);
продовження навчання студентів, які навчались з 2011 року за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіа-
трія» (п’ятий – шостий курс)
Третій етап 2013 рік –
продовження навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіа-
трія» (перший – шостий курс);
продовження навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіа-
трія» (другий – шостий курс);
продовження навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіа-
трія» (третій – шостий курс);
продовження навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіа-
трія» (четвертий – шостий курс) плюс новий набір студентів на навчання (четвертий – шостий курс);
завершення навчання студентів, які навчались з 2011 року за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія» 
(п’ятий – шостий курс)
Четвертий етап 2014 рік –
продовження навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіа-
трія» (перший – шостий курс);
продовження навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіа-
трія» (другий – шостий курс);
продовження навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіа-
трія» (третій – шостий курс);
завершення навчання студентів, які навчались з 2011 року за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія» 
(четвертий – шостий курс) плюс новий набір студентів на навчання (четвертий – шостий курс)
П’ятий етап 2015 рік –
продовження навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіа-
трія» (перший – шостий курс);
продовження навчання студентів, які навчаються з 201 1 року за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіа-
трія» (другий – шостий курс);
завершення навчання студентів, які навчались з 2011 року за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія» 
(третій – шостий курс); та які навчались з 2012 року за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія» 
(четвертий – шостий курс)
Шостий етап 2016 рік –
продовження навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіа-
трія» (перший – шостий курс)
завершення навчання студентів, які навчались з 2011 року за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія» 
(другий – шостий курс) та які навчались з 2013 року за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія» 
(четвертий – шостий курс)
Сьомий етап 2017 рік –
завершення навчання студентів, які навчались з 2011 року;
навчання в інтернатурі на очному відділенні за спеціальностями «Загальна практика-сімейна медицина» та 
«Педіатрія»
Восьмий етап 2018 рік –
завершення навчання в інтернатурі на очному відділенні за спеціальностями «Загальна практика-сімейна меди-
цина» та «Педіатрія»

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

Бюджет міста Києва

9. Загальний об-
сяг фінансо-
вих ресурсів, 
необхідних 
для реалізації 
програми,

Всього у тому числі, за роками

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік

 всього, у тому 
числі:

9.1. коштів 
державного 
бюджету

 

9.2. коштів 
бюджету 
м. Києва

7196,0 514,5 1143,9 1360,6 1292,6 1083,5 1070,5 527,5 202,9

9.3. коштів інших 
джерел

ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÏÐÎÁËÅÌÈ, ÍÀ ÐÎÇÂ’ßÇÀÍÍß ßÊÎ¯ ÑÏÐßÌÎÂÀÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ
Ó âñüîìó ñâ³ò³ ïåðâèííà ìåäèêî-ñàí³òàðíà äîïîìîãà º âàæëèâèì ³íñòðóìåíòîì âïëèâó íà 

ïîë³ïøåííÿ ñòàíó çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ, ïðîô³ëàêòèêè çàõâîðþâàíü, ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ íàäàííÿ 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ äîñòóïíîþ òà ÿê³ñíîþ ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ ó â³ä-
ïîâ³äíîñò³ äî ñòðàòåã³¿ òà ïðèíöèï³â ºâðîïåéñüêî¿ ïîë³òèêè «Çäîðîâ’ÿ äëÿ âñ³õ». Íà ïåðâèííó ëàíêó 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ïðèïàäàº ïîíàä 80 % ïåðâèííèõ çâåðíåíü ïàö³ºíò³â, ÿê³ ïî÷èíàþòü ³ çàê³í÷óþòü 
ë³êóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ.

Çâàæàþ÷è íà âèêëàäåíå, ïðîáëåìà êîìïëåêòàö³¿ êàäð³â, îñîáëèâî ë³êàðñüêèõ êàäð³â ó ì³ñò³ 
Êèºâ³, â³äíîñèòüñÿ äî îñíîâíèõ ïðîáëåì ïåðâèííî¿ ëàíêè ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ãàëóç³ 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

Ïèòàííÿ êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ïåðâèííî¿ ëàíêè íàäàííÿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè íà-
ñåëåííþ º êëþ÷îâèì ó ñèñòåì³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

Ó ì³ñò³ Êèºâ³ ñêëàëàñü êðèòè÷íà ñèòóàö³ÿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ë³êàðñüêèìè êàäðàìè çàêëàä³â 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî çàñíîâàí³ íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

Â³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿ Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íàë³÷óºòüñÿ 15543 ë³êàðñüêèõ ïîñàäè. 

Ïðîòÿãîì 2014-2016 ðîê³â ó çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî çàñíîâàí³ íà êîìóíàëüí³é âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ïðàöþâàëè 12 340 ë³êàð³â (2014 ð³ê – 12 361, 2015 ð³ê 
– 12350, 2016 ð³ê – 12 309).

Âàêàíòí³ ïîñàäè ë³êàð³â ó ö³ëîìó ïî ì³ñòó Êèºâó ñòàíîâëÿòü 1790 îäèíèöü. ²ç çàãàëüíîãî ÷èñëà 
ïðàöþþ÷èõ ë³êàð³â îñ³á ïåíñ³éíîãî â³êó – 2735, ùî ñòàíîâèòü 22,2 % ïðàöþþ÷èõ. Ãîñòðî ñòî¿òü ïðî-
áëåìà êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè òà ôòèç³àòðè÷íî¿ ñëóæáè.

Â 2014 ðîö³ ïîòðåáà â ë³êàðÿõ çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè – ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè ñòàíîâèëà 415 îñ³á, 
ùî ñòàíîâèòü 13 % â³ä çàãàëüíî¿ ïîòðåáè â ë³êàðÿõ. Ó 2015 ðîö³ òàêà ïîòðåáà ñêëàäàëà 398 îñ³á, 
òîáòî 12,3 %. À â 2016 ðîö³ ïîòðåáà â ë³êàðÿõ çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè – ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè – 430 
îñ³á, ùî º 13,2 %. Ùî æ ñòîñóºòüñÿ ïåä³àòð³â, òî â 2014 ðîö³ ïîòðåáà â íèõ ñòàíîâèëà 154 îñîáè 
(4,8 %), â 2015 ðîö³ – 150 (4,6 %), â 2016 ðîö³ – 159 (4,9 %).

Íà ñüîãîäí³ ïîòðåáà â ë³êàðñüêèõ êàäðàõ ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè äîðîñëî¿ 
ìåðåæ³ ñòàíîâèòü 414 îñ³á (ä³ëüíè÷í³ òåðàïåâòè, ë³êàð³ çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè-ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè), 
ïåä³àòðè÷íî¿ ìåðåæ³ – 154 îñîáè (ä³ëüíè÷í³ ïåä³àòðè).

Â³äïîâ³äíî äî Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè ë³êàðñüêèõ êàäð³â äëÿ çàêëàä³â îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ ì³ñòà Êèºâà íà 2011 – 2018 ðîêè (äàë³ – Ïðîãðàìà) ïëàíóºòüñÿ íàïðàâèòè äëÿ ïðîõî-
äæåííÿ íàâ÷àííÿ 66 ñòóäåíò³â, ùî äàñòü ìîæëèâ³ñòü ñêîðîòèòè äåô³öèò ë³êàð³â ïåðâèííî¿ ìåäèêî-
ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè íà 11,2 %.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ïèòàííÿ êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ïåðâèííî¿ ëàíêè íàäàííÿ ìåäèêî-
ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè íàñåëåííþ º êëþ÷îâèì ó ñèñòåì³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Ðîçðîáëåííÿ Ïðîãðàìè 
çóìîâëåíî íåîáõ³äí³ñòþ ðåàë³çàö³¿ îïåðàòèâíèõ ö³ëåé, çàâäàíü òà çàõîä³â Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà 
Êèºâà äî 2025 ðîêó ïî ñåêòîðó «Îõîðîíà çäîðîâ’ÿ  òà ñïîðò» äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñèñòåìè îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ ì³ñòà Êèºâà ïðîôåñ³éíèìè êàäðàìè òà çìåíøåííÿ ¿õ ïëèííîñò³.

ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÌÅÒÈ ÏÐÎÃÐÀÌÈ
Ìåòîþ Ïðîãðàìè º ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî çàñíîâàí³ 

íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, êâàë³ô³êîâàíèìè ë³êàðñüêèìè ìåäè÷-
íèìè êàäðàìè, â ïåðøó ÷åðãó çàêëàä³â ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè. Ö³ëüîâå íàâ÷àííÿ 
ìîëîä³ â Íàö³îíàëüíîìó ìåäè÷íîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Î.Î. Áîãîìîëüöÿ ïðèçâåäå äî çìåíøåííÿ 
ñîö³àëüíî¿ íàïðóãè, ïîâ’ÿçàíî¿ ç êàäðîâèì äåô³öèòîì, òà ïîêðàùèòü äîñòóïí³ñòü êâàë³ô³êîâàíî¿ 
ë³êàðñüêî¿ äîïîìîãè íàñåëåííþ ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ñòü ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ãðîìàäÿíàì, ùî, â ñâîþ 
÷åðãó, ïðèçâåäå äî çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ óñêëàäíåíü, à â³äïîâ³äíî – ³íâàë³äíîñò³ òà ñìåðòíîñò³ 
íàñåëåííÿ, ñêîðî÷åííÿ âèòðàò â³ä òèì÷àñîâî¿ òà ïîñò³éíî¿ íåïðàöåçäàòíîñò³.

Îñíîâí³ çàâäàííÿ Ïðîãðàìè çàáåçïå÷åííÿ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî çàñíîâàí³ íà êî-
ìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèìè ë³êàðñüêèìè 
êàäðàìè ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïîòðåáè, ùî ïðèçâåäå â ïîäàëüøîìó äî:

ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ çíèæåííÿ ð³âíÿ çàãàëüíî¿ çàõâîðþâàíîñò³ íàñåëåííÿ;
çìåíøåííÿ çàãàëüíî¿ ëåòàëüíîñò³;
ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ çáåðåæåííÿ ïðàöåçäàòíîñò³ òà ïîë³ïøåííÿ óìîâ ë³êóâàííÿ õâîðèõ, çá³ëü-

øåííÿ òðèâàëîñò³ ¿õ æèòòÿ;
çíèæåííÿ âèäàòê³â íà íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè íàñåëåííþ ì³ñòà Êèºâà.
Ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ö³ëåé òà çàâäàíü, âèçíà÷åíèõ Ñòðàòåã³ºþ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025 

ðîêó,  ðîçðîáëåíî Ïðîãðàìó, ùî ñïðÿìîâàíà íà ï³äãîòîâêó êàäð³â àäì³í³ñòðàòèâíî-óïðàâë³íñüêîãî 
ïåðñîíàëó ç âðàõóâàííÿì îñíîâ ñó÷àñíîãî ìåíåäæìåíòó, ï³äãîòîâêó òà ïåðåï³äãîòîâêó ôàõ³âö³â 
ó ñôåð³ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ.

Ðåàë³çàö³ÿ Ïðîãðàìè íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ áåçïåðåøêîäíîãî äîñòóïó äî 
âèùî¿ ìåäè÷íî¿ îñâ³òè ìîëîä³, ìîëîä³ ³ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ òà íåïîâíèõ ñ³ìåé, çàáåçïå÷èòü ôà-
õîâèìè ìåäè÷íèìè ïðàö³âíèêàìè ç âèùîþ îñâ³òîþ çàêëàäè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî çàñíîâàí³ íà 
êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, òà ñïðèÿòèìå ö³ëüîâîìó íàïðàâëåííþ 
âèïóñêíèê³â Íàö³îíàëüíîãî ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Î.Î. Áîãîìîëüöÿ äî çàêëàä³â îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ, ùî çàñíîâàí³ íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

ÎÁÃÐÓÍÒÓÂÀÍÍß ØËßÕ²Â ² ÇÀÑÎÁ²Â ÐÎÇÂ’ßÇÀÍÍß ÏÐÎÁËÅÌÈ, ÎÁÑßÃ²Â 
ÒÀ ÄÆÅÐÅË Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß, ÑÒÐÎÊ²Â ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÏÐÎÃÐÀÌÈ

Ïðîãðàìà ðîçðîáëåíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî çàñíîâàí³ íà 
êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ë³êàðñüêèìè êàäðàìè.

Ïðîãíîç ñîö³àëüíèõ íàñë³äê³â çàòâåðäæåííÿ Ïðîãðàìè – ïîêðàùåííÿ çàáåçïå÷åííÿ çàêëàä³â 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî çàñíîâàí³ íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, 
êâàë³ô³êîâàíèìè ë³êàðñüêèìè êàäðàìè, ùî çàáåçïå÷èòü ïîë³ïøåííÿ äîñòóïíîñò³ êâàë³ô³êîâàíî¿ 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè íàñåëåííþ ì³ñòà Êèºâà.

Çàãàëüíà ïîòðåáà â êîøòàõ äëÿ âèêîíàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ, ñòàíîâèòü 
7196,0 òèñ. ãðí:

514,5 òèñ. ãðí – íà 2011 ð³ê,
1143,9 òèñ. ãðí – íà 2012 ð³ê,
1360,6 òèñ. ãðí – íà 2013 ð³ê,
1292,6 òèñ. ãðí – íà 2014 ð³ê,
1083,5 òèñ. ãðí – íà 2015 ð³ê,
1070,5 òèñ. ãðí – íà 2016 ð³ê, 
527,5  òèñ. ãðí– íà 2017 ð³ê,
202,9 òèñ. ãðí– íà 2018 ð³ê.

Åòàïè âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè

Ïåðøèé åòàï – çàïëàíîâàí³ êîøòè â ðîçì³ð³ 514,5 òèñ. ãðí:
îïëàòà çà íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøîãî êóðñó ïî øîñòèé êóðñ, çà ñïåö³àëüíîñòÿìè 

«Ë³êóâàëüíà ñïðàâà» òà «Ïåä³àòð³ÿ»;
îïëàòà çà íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ïî÷èíàþ÷è ç äðóãîãî êóðñó ïî øîñòèé êóðñ, çà ñïåö³àëüíîñòÿìè 

«Ë³êóâàëüíà ñïðàâà» òà «Ïåä³àòð³ÿ»;
îïëàòà çà íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ïî÷èíàþ÷è ç òðåòüîãî êóðñó ïî øîñòèé êóðñ, çà ñïåö³àëüíîñòÿìè 

«Ë³êóâàëüíà ñïðàâà» òà «Ïåä³àòð³ÿ»;
îïëàòà çà íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ïî÷èíàþ÷è ç ÷åòâåðòîãî êóðñó ïî øîñòèé êóðñ, çà ñïåö³àëüíîñ-

òÿìè «Ë³êóâàëüíà ñïðàâà» òà «Ïåä³àòð³ÿ»;
îïëàòà çà íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ïî÷èíàþ÷è ç ï’ÿòîãî êóðñó ïî øîñòèé êóðñ, çà ñïåö³àëüíîñòÿìè 

«Ë³êóâàëüíà ñïðàâà» òà «Ïåä³àòð³ÿ».
Äðóãèé åòàï – çàïëàíîâàí³ êîøòè â ðîçì³ð³ 1143,9 òèñ. ãðí:
– îïëàòà çà ïðîäîâæåíå íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ç 2011 ðîêó çà ñïåö³àëüíîñòÿìè 

«Ë³êóâàëüíà ñïðàâà» òà «Ïåä³àòð³ÿ» (ïåðøèé – øîñòèé êóðñ);
– îïëàòà çà ïðîäîâæåíå íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ç 2011 ðîêó çà ñïåö³àëüíîñòÿìè 

«Ë³êóâàëüíà ñïðàâà» òà «Ïåä³àòð³ÿ» (äðóãèé – øîñòèé êóðñ);
– îïëàòà çà ïðîäîâæåíå íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ç 2011 ðîêó çà ñïåö³àëüíîñòÿìè 

«Ë³êóâàëüíà ñïðàâà» òà «Ïåä³àòð³ÿ» (òðåò³é – øîñòèé êóðñ);
– îïëàòà çà ïðîäîâæåíå íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ç 2011 ðîêó çà ñïåö³àëüíîñòÿìè 

«Ë³êóâàëüíà ñïðàâà» òà «Ïåä³àòð³ÿ» (÷åòâåðòèé – øîñòèé êóðñ) ïëþñ íîâèé íàá³ð ñòóäåíò³â íà íà-
â÷àííÿ (÷åòâåðòèé – øîñòèé êóðñ);

– îïëàòà çà ïðîäîâæåíå íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ç 2011 ðîêó çà ñïåö³àëüíîñòÿìè 
«Ë³êóâàëüíà ñïðàâà» òà «Ïåä³àòð³ÿ» (ï’ÿòèé – øîñòèé êóðñ).

Òðåò³é åòàï – çàïëàíîâàí³ êîøòè â ðîçì³ð³ 1360,6 òèñ. ãðí:
– îïëàòà çà ïðîäîâæåíå íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ç 2011 ðîêó çà ñïåö³àëüíîñòÿìè 

«Ë³êóâàëüíà ñïðàâà» òà «Ïåä³àòð³ÿ» (ïåðøèé – øîñòèé êóðñ);
– îïëàòà çà ïðîäîâæåíå íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ç 2011 ðîêó çà ñïåö³àëüíîñòÿìè 

«Ë³êóâàëüíà ñïðàâà» òà «Ïåä³àòð³ÿ» (äðóãèé – øîñòèé êóðñ);
– îïëàòà çà ïðîäîâæåíå íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ç 2011 ðîêó çà ñïåö³àëüíîñòÿìè 

«Ë³êóâàëüíà ñïðàâà» òà «Ïåä³àòð³ÿ» (òðåò³é – øîñòèé êóðñ);
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Фінансово-економічні розрахунки та пропозиції щодо джерел покриття витрат, необхідних для забезпечення виконання Програми

спеціальність 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

січень-
червень

вересень-
грудень

січень-
червень

вересень-
грудень

січень-
червень

вересень-
грудень

січень-
червень

вересень-
грудень

січень-
червень

вересень-
грудень

січень-
червень

вересень-
грудень

січень-
червень

вересень-
грудень

січень-
червень

вересень-
грудень

лікувальна справа з 1-го курсу 25 25 25 25 25 25 19 19 19 19 19 17

вартість навчання за семестр на одного студента з 1-го курсу (грн) 7540 7540 7540 7540 7540 7540 7540 7540 7540 7540 7540 7540

обсяг коштів на семестр на всіх студентів по спеціальності лікувальна справа 
з 1-го курсу (грн)

188500 188500 188500 188500 188500 188500 143260 143260 143260 143260 143260 128180

лікувальна справа з 2-го курсу 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

вартість навчання за семестр на одного студента з 2-го курсу (грн) 6732 6732 6732 6732 6732 6732 6732 6732 6732 6732

обсяг коштів на семестр на всіх студентів по спеціальності лікувальна справа 
з 2-го курсу (грн)

20196 20196 20196 20196 20196 20196 20196 20196 20196 20196

лікувальна справа з 3-го курсу 3 3 3 3 3 3 3 3

вартість навчання за семестр на одного студента з 3-го курсу (грн) 5995 5995 5995 5995 5995 5995 5995 5995

обсяг коштів на семестр на всіх студентів по спеціальності лікувальна справа 
з 3-го курсу (грн)

17985 17985 17985 17985 17985 17985 17985 17985

лікувальна справа з 4-го курсу 6 6 6 6 6 6

лікувальна справа з 4-го курсу 10 10 10 10 4 4

лікувальна справа з 4-го курсу 10 10 0 0 0 0

лікувальна справа з 4-го курсу 5 5 5 5 5 0

загальна кількість студентів на семестр з 4-го курсу 6 6 16 16 26 26 9 9 5 5 5 0

вартість навчання за семестр на одного студента з 4-го курсу (грн) 5995 5995 5995 5995 5995 5995 5995 5995 5995 5995 5995 0

обсяг коштів на семестр на всіх студентів по спеціальності лікувальна справа 
з 4-го курсу (грн)

35970 35970 95920 95920 155870 155870 53955 53955 29975 29975 29975 0

лікувальна справа з 5-го курсу 2 2 2 2

вартість навчання за семестр на одного студента з 5-го курсу (грн) 4475 4475 4475 4475

1. Çàáåçïå÷èòè íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà ë³êàðÿìè çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè-ñ³ìåéíèìè ë³êàðÿìè òà 
ë³êàðÿìè-ïåä³àòðàìè.

2. Çàáåçïå÷åííÿ ÿê³ñíî¿ òà äîñòóïíî¿ ìåäèöèíè íà ïåðâèííîìó ð³âí³.
3. Ïîñèëèòè êàäðîâèé ïîòåíö³àë ìåäè÷íî¿ ãàëóç³.

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

Çàáåçïå÷åí³ñòü íàñåëåííÿ ë³êàðÿìè âñ³õ ñïåö³àëüíîñòåé íà 2018 ð³ê ñòàíîâèòü 88 îñ³á íà 10 
òèñÿ÷ ìåøêàíö³â.

ÊÎÎÐÄÈÍÀÖ²ß ÒÀ ÊÎÍÒÐÎËÜ 
ÇÀ ÕÎÄÎÌ ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÏÐÎÃÐÀÌÈ

Êîîðäèíàö³þ òà êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì Ïðîãðàìè çä³éñíþº çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Äåïàðòàìåíò îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîäàº Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â  âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³íôîðìàö³þ ïðî ñòàí 
âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè ùîêâàðòàëüíî äî 01 ÷èñëà äðóãîãî ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà çâ³òíèì ïåð³îäîì. 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

– îïëàòà çà ïðîäîâæåíå íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ç 2011 ðîêó çà ñïåö³àëüíîñòÿìè 
«Ë³êóâàëüíà ñïðàâà» òà «Ïåä³àòð³ÿ» (÷åòâåðòèé – øîñòèé êóðñ) ïëþñ íîâèé íàá³ð ñòóäåíò³â íà íà-
â÷àííÿ (÷åòâåðòèé – øîñòèé êóðñ);

– çàâåðøåíå íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àëèñü ç 2011 ðîêó çà ñïåö³àëüíîñòÿìè «Ë³êóâàëüíà 
ñïðàâà» òà «Ïåä³àòð³ÿ» (ï’ÿòèé – øîñòèé êóðñ).

×åòâåðòèé åòàï – çàïëàíîâàí³ êîøòè â ðîçì³ð³ 1292,6 òèñ. ãðí:
– îïëàòà çà ïðîäîâæåíå íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ç 2011 ðîêó çà ñïåö³àëüíîñòÿìè 

«Ë³êóâàëüíà ñïðàâà» òà «Ïåä³àòð³ÿ» (ïåðøèé – øîñòèé êóðñ);
– îïëàòà çà ïðîäîâæåíå íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ç 2011 ðîêó çà ñïåö³àëüíîñòÿìè 

«Ë³êóâàëüíà ñïðàâà» òà «Ïåä³àòð³ÿ» (äðóãèé – øîñòèé êóðñ);
– îïëàòà çà ïðîäîâæåíå íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àëèñü ç 2011 ðîêó çà ñïåö³àëüíîñòÿìè 

«Ë³êóâàëüíà ñïðàâà» òà «Ïåä³àòð³ÿ» (òðåò³é – øîñòèé êóðñ);
– çàâåðøåíå íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àëèñü ç 2011 ðîêó çà ñïåö³àëüíîñòÿìè «Ë³êóâàëüíà 

ñïðàâà» òà «Ïåä³àòð³ÿ» (÷åòâåðòèé – øîñòèé êóðñ);
– îïëàòà çà íîâèé íàá³ð ñòóäåíò³â íà íàâ÷àííÿ (÷åòâåðòèé – øîñòèé êóðñ).
Ï’ÿòèé åòàï – çàïëàíîâàí³ êîøòè â ðîçì³ð³ 1083,5 òèñ. ãðí:
– îïëàòà çà ïðîäîâæåíå íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ç 2011 ðîêó çà ñïåö³àëüíîñòÿìè 

«Ë³êóâàëüíà ñïðàâà» òà «Ïåä³àòð³ÿ» (ïåðøèé – øîñòèé êóðñ);
– îïëàòà çà ïðîäîâæåíå íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ç 2011 ðîêó çà ñïåö³àëüíîñòÿìè 

«Ë³êóâàëüíà ñïðàâà» òà «Ïåä³àòð³ÿ» (äðóãèé – øîñòèé êóðñ);
– çàâåðøåíå íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àëèñü ç 2011 ðîêó çà ñïåö³àëüíîñòÿìè «Ë³êóâàëüíà 

ñïðàâà» òà «Ïåä³àòð³ÿ» (òðåò³é – øîñòèé êóðñ);
– çàâåðøåíå íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àëèñü ç 2012 ðîêó çà ñïåö³àëüíîñòÿìè ì (÷åòâåðòèé 

– øîñòèé êóðñ).
Øîñòèé åòàï – çàïëàíîâàí³ êîøòè â ðîçì³ð³ 1070,5 òèñ. ãðí:
– îïëàòà çà ïðîäîâæåíå íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ç 2011 ðîêó çà ñïåö³àëüíîñòÿìè 

«Ë³êóâàëüíà ñïðàâà» òà «Ïåä³àòð³ÿ» (ïåðøèé – øîñòèé êóðñ);
– çàâåðøåíå íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àëèñü ç 2011 ðîêó çà ñïåö³àëüíîñòÿìè «Ë³êóâàëüíà 

ñïðàâà» òà «Ïåä³àòð³ÿ» (äðóãèé – øîñòèé êóðñ);
– çàâåðøåíå íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àëèñü ç 2013 ðîêó çà ñïåö³àëüíîñòÿìè «Ë³êóâàëüíà 

ñïðàâà» òà «Ïåä³àòð³ÿ» (÷åòâåðòèé – øîñòèé êóðñ).
Ñüîìèé åòàï – çàïëàíîâàí³ êîøòè â ðîçì³ð³ 527,5 òèñ. ãðí:
– çàâåðøåííÿ íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àëèñü ç 2011 ðîêó (ïåðøèé – øîñòèé êóðñ);
– íàâ÷àííÿ â ³íòåðíàòóð³ íà î÷íîìó â³ää³ëåíí³ çà ñïåö³àëüíîñòÿìè «Çàãàëüíà ïðàêòèêà-ñ³ìåéíà 

ìåäèöèíà» òà «Ïåä³àòð³ÿ».
Âîñüìèé åòàï – çàïëàíîâàí³ êîøòè 202,9 òèñ. ãðí:
– îïëàòà çà ïðîäîâæåíå íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àëèñü ç 2011 ðîêó (ïåðøèé-øîñòèé êóðñ), 

çà ñïåö³àëüíîñòÿìè «Çàãàëüíà ïðàêòèêà-ñ³ìåéíà ìåäèöèíà» òà «Ïåä³àòð³ÿ» (³íòåðíàòóðà).
Â³äïîâ³äíî äî Ïðîãðàìè ïëàíóºòüñÿ íàïðàâèòè äëÿ ïðîõîäæåííÿ íàâ÷àííÿ 66 ñòóäåíò³â, ùî 

äàñòü ìîæëèâ³ñòü ñêîðîòèòè äåô³öèò ë³êàð³â ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè íà 11,2 %.
Îáñÿã ô³íàíñóâàííÿ óòî÷íþºòüñÿ ùîðîêó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ ñêëàäàííÿ ïðîåêòó 

áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà â³äïîâ³äíèé ð³ê ó ìåæàõ âèäàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ãîëîâíîìó ðîçïîðÿäíèêó 
êîøò³â.

Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ Ïðîãðàìè äîäàºòüñÿ (äîäàòîê 1).
Ñòðîêè âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè – 2011-2018 ðîêè.

ÍÀÏÐßÌÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ², ÏÅÐÅË²Ê 
ÇÀÂÄÀÍÜ, ÇÀÕÎÄ²Â ÏÐÎÃÐÀÌÈ 
ÒÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍ² ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ

Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³, ïåðåë³ê çàâäàíü, çàõîä³â Ïðîãðàìè äîäàþòüñÿ (äîäàòîê Îñíîâíèìè çà-
âäàííÿìè Ïðîãðàìè º:

íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â â Íàö³îíàëüíîìó ìåäè÷íîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Î.Î. Áîãîìîëüöÿ; 
íàâ÷àííÿ ë³êàð³â-³íòåðí³â â ³íòåðíàòóð³ çà ñïåö³àëüíîñòÿìè «Çàãàëüíà ïðàêòèêà-ñ³ìåéíà ìå-

äèöèíà» òà «Ïåä³àòð³ÿ»;
çàáåçïå÷åííÿ ë³êàðñüêèìè êàäðàìè çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî çàñíîâàí³ íà êîìóíàëüí³é 

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. 
Ðåàë³çàö³ÿ Ïðîãðàìè áóäå çä³éñíþâàòèñü çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà, â ìåæàõ 

àñèãíóâàíü, ÿê³ ùîðîêó ïåðåäáà÷àþòüñÿ ó áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà ïî ãàëóç³ «Îõîðîíà çäîðîâ’ÿ» çà 
â³äïîâ³äíèìè íàïðÿìêàìè, ç óðàõóâàííÿì îô³ö³éíî âèçíà÷åíîãî ð³âíÿ ³íôëÿö³¿ çà ïîïåðåäí³é 
êàëåíäàðíèé ð³ê, à òàêîæ ³íøèõ êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

Ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷í³ ðîçðàõóíêè òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî äæåðåë ïîêðèòòÿ âèòðàò, íåîáõ³äíèõ äëÿ 
âèêîíàííÿ çàõîä³â Ïðîãðàìè, äîäàþòüñÿ (äîäàòîê 3).

Ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè Ïðîãðàìè äîäàþòüñÿ (äîäàòîê 4).
Ïðîãíîç ñîö³àëüíèõ íàñë³äê³â çàòâåðäæåííÿ Ïðîãðàìè – ïîêðàùåííÿ çàáåçïå÷åííÿ çàêëàä³â 

îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî çàñíîâàí³ íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, 
êâàë³ô³êîâàíèìè ë³êàðñüêèìè êàäðàìè, ùî çàáåçïå÷èòü ïîë³ïøåííÿ äîñòóïíîñò³ êâàë³ô³êîâàíî¿ 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè íàñåëåííþ ì³ñòà Êèºâà.

Âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè äàñòü ìîæëèâ³ñòü:

Додаток 2
до Програми

Напрями діяльності, перелік завдань, заходів Програми
№ 
п/п

Назва 
напряму 
діяльності 
(пріо-
ритетні 
завдання)
 

Перелік заходів 
Програми
 

Строк 
вико-
нання 
заходу
 

Виконавці
 

Джерела 
фінансу-
вання
 

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

Очіку-
ваний 
результат

Всього 7196,0 Скоро-
чення 
дефіциту 
лікарів 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги 
на 11,2 %

1. Підготовка 
кваліфі-
кованих 
лікарських 
медичних 
кадрів 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги

Навчання студентів, 
починаючи з 
першого курсу по 
шостий курс, за 
спеціальностями 
«Лікувальна справа» 
та «Педіатрія» 
Навчання студентів, 
починаючи з 
четвертого курсу 
по шостий курс, за 
спеціальностями 
«Лікувальна справа» 
та «Педіатрія» Підго-
товка в інтернатурі 
за спеціальностями 
«Загальна практика-
сімейна медицина» і 
«Педіатрія»

2011 
– 2018 
роки

Депар-
тамент  
охорони 
здоров’я 
вико-
навчого 
органу 
Київської 
міської 
ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміні-
страції)

Бюджет 
м. Києва

1 етап: 2011 рік 514,5

Бюджет 
м. Києва

2 етап: 2012 рік 1143,9

Бюджет 
м. Києва

3 етап: 2013 рік 1360,6

Бюджет 
м. Києва

4 етап: 2014 рік 1292,6

Бюджет 
м. Києва

5 етап: 2015 рік 1083,5

Бюджет 
м. Києва

6 етап: 2016 рік 1070,5

Бюджет 
м. Києва

7 етап: 2017 рік 527,5

8 етап: 2018 рік 202,9

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Додаток 1
до Програми

Ресурсне забезпечення Програми

òèñ. ãðí

 1 етап 
2011 рік

2 етап 
2012 рік

3 етап 
2013 рік

4 етап 
2014 рік

5 етап 
2015 рік

6 етап 
2016 рік

7 етап 
2017 рік

8 етап 
2018 рік

 

Обсяг ресурсів, усього, 
у т. ч.:

514,5 1143,9 1360,6 1292,6 1083,5 1070,5 527,5 202,9 7196,0

Бюджет міста Києва 514,5 1143,9 1360,6 1292,6 1083,5 1070,5 527,5 202,9 7196,0

Інші кошти        
 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî
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обсяг коштів на семестр на всіх студентів по спеціальності лікувальна справа 
з 5-го курсу (грн)

8950 8950 8950 8950

обсяг коштів на семестр на всіх студентів по спеціальності лікувальна справа 
(грн)

271601 271601 331551 331551 382551 382551 235396 235396 193431 193431 173235 128180 0

педіатрія з 1-го курсу (грн) 13 13 13 13 13 13 10 10 10 10 10 10

вартість навчання за семестр на одного студента з 1-го курсу (грн) 6911 6911 6911 6911 6911 6911 6911 6911 6911 6911 6911 6911

обсяг коштів на семестр на всіх студентів по спеціальності педіатрія з 1-го 
курсу (грн)

89843 89843 89843 89843 89843 89843 69110 69110 69110 69110 69110 69110

педіатрія з 2-го курсу (грн) 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8

вартість навчання за семестр на одного студента з 2-го курсу (грн) 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

обсяг коштів на семестр на всіх студентів по спеціальності педіатрія з 2-го 
курсу (грн)

55539 55539 55539 55539 55539 55539 49368 49368 49368 49368

педіатрія з 3-го курсу (грн) 8 8 8 8 8 8 7 7

вартість навчання за семестр на одного студента з 3-го курсу (грн) 5495 5495 5495 5495 5495 5495 5495 5495

обсяг коштів на семестр на всіх студентів по спеціальності педіатрія з 3-го 
курсу (грн)

43960 43960 43960 43960 43960 43960 38465 38465

педіатрія з 4-го курсу (грн) 9 9 9 9 9 9

педіатрія з 4-го курсу (грн) 10 10 10 10 1 1

педіатрія з 4-го курсу (грн) 10 10 0 0 0 0

педіатрія з 4-го курсу (грн) 5 5 5 5 5 0

загальна кількість студентів на семестр з 4-го курсу 9 9 19 19 29 29 6 6 5 5 5 0

вартість навчання за семестр на одного студента з 4-го курсу (грн) 5495 5495 5495 5495 5495 5495 5495 5495 5495 5495 5495 0

обсяг коштів на семестр на всіх студентів по спеціальності педіатрія з 4-го 
курсу (грн)

49455 49455 104405 104405 159355 159355 32970 32970 27475 27475 27475 0

педіатрія з 5-го курсу (грн) 1 1 1 1

вартість навчання за семестр на одного студента з 5-го курсу (грн) 4100 4100 4100 4100

обсяг коштів на семестр на всіх студентів по спеціальності педіатрія з 5-го 
курсу (грн)

4100 4100 4100 4100

обсяг коштів на семестр на всіх студентів по спеціальності педіатрія (грн) 242897 242897 297847 297847 348697 348697 189913 189913 145953 145953 96585 69110 0

Всього будуть навчатися студентів 79 79 99 99 116 116 65 65 50 50 39 27

загальний обсяг коштів на семестр на всіх студентів за спеціальностями 
лікувальна справа та педіатрія (грн)

514498 514498 629398 629398 731248 731248 425309 425309 339384 339384 269820 197290 0

загальний обсяг коштів на навчання по фінансових роках (грн) 514498 1143896 1360646 1156557 764693 609204 197290

підготовка в інтернатурі за спеціальністю «загальна практика -сімейна 
медицина»

2 2

кількість місяців 4 6

вартість підготовки в інтернатурі за місяць на одного студента за спеціаль-
ністю «загальна практика-сімейна медицина» (грн)

1446 1446

обсяг коштів на семестр на всіх студентів для підготовки в інтернатурі за 
спеціальністю «загальна практика-сімейна медицина» (грн)

0 0 0 0 0 0 11568 17352 0 0 0 0 0 0

підготовка в інтернатурі за спеціальністю «загальна практика -сімейна 
медицина»

4 4 4

кількість місяців 4 2 4

вартість підготовки в інтернатурі за місяць на одного студента за спеціаль-
ністю «загальна практика-сімейна медицина» (грн)

1446 1446 1446

обсяг коштів на семестр на всіх студентів для підготовки в інтернатурі за 
спеціальністю «загальна практика-сімейна медицина» (грн)

0 0 0 0 0 0 23136 11568 0 23136 0 0 0 0

підготовка в інтернатурі за спеціальністю «загальна практика -сімейна 
медицина»

7 7 7

кількість місяців 4 2 4

вартість підготовки в інтернатурі за місяць на одного студента за спеціаль-
ністю «загальна практика-сімейна медицина» (грн)

1446 1446 1446

обсяг коштів на семестр на всіх студентів для підготовки в інтернатурі за 
спеціальністю «загальна практика-сімейна медицина» (грн)

0 0 0 0 0 0 0 0 40488 20244 0 40488 0 0

підготовка в інтернатурі за спеціальністю «загальна практика -сімейна 
медицина»

3 2

кількість місяців 4 6

вартість підготовки в інтернатурі за місяць на одного студента за спеціаль-
ністю «загальна практика-сімейна медицина» (грн)

1446 1446

обсяг коштів на семестр на всіх студентів для підготовки в інтернатурі за 
спеціальністю «загальна практика-сімейна медицина» (грн)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17352 17352 0 0

підготовка в інтернатурі за спеціальністю «загальна практика -сімейна 
медицина»

13 13

кількість місяців 4 6

вартість підготовки в інтернатурі за місяць на одного студента за спеціаль-
ністю «загальна практика-сімейна медицина» (грн)

1446 1446

обсяг коштів на семестр на всіх студентів для підготовки в інтернатурі за 
спеціальністю «загальна практика-сімейна медицина» (грн)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75192 112788 0

підготовка в інтернатурі за спеціальністю «педіатрія» 1 1 1

кількість місяців 4 6 1

вартість підготовки в інтернатурі за місяць на одного студента за спеціаль-
ністю «педіатрія» (грн)

1287 1287 1287

обсяг коштів на семестр на всіх студентів для підготовки в інтернатурі за 
спеціальністю «педіатрія» (грн)

0 0 0 0 0 0 5148 7722 1287 0 0 0 0 0

підготовка в інтернатурі за спеціальністю «педіатрія» 8 8 8

кількість місяців 4 2 5

вартість підготовки в інтернатурі за місяць на одного студента за спеціаль-
ністю «педіатрія» (грн)

1287 1287 1287

обсяг коштів на семестр на всіх студентів для підготовки в інтернатурі за 
спеціальністю «педіатрія» (грн)

0 0 0 0 0 0 41184 20592 0 51480 0 0 0 0

підготовка в інтернатурі за спеціальністю «педіатрія» 8 8 8

кількість місяців 4 2 5

вартість підготовки в інтернатурі за місяць на одного студента за спеціаль-
ністю «педіатрія» (грн)

1287 1287 1287

обсяг коштів на семестр на всіх студентів для підготовки в інтернатурі за 
спеціальністю «педіатрія» (грн)

0 0 0 0 0 0 0 0 41184 20592 0 51480 0 0

підготовка в інтернатурі за спеціальністю «педіатрія» 8 7 7

кількість місяців 4 6 1
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вартість підготовки в інтернатурі за місяць на одного студента за спеціаль-
ністю «педіатрія» (грн)

1287 1287 1287

обсяг коштів на семестр на всіх студентів для підготовки в інтернатурі за 
спеціальністю «педіатрія» (грн)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41184 54054 9009 0

підготовка в інтернатурі за спеціальністю «педіатрія» 10 10 10

кількість місяців 4 6 1

вартість підготовки в інтернатурі за місяць на одного студента за спеціаль-
ністю «педіатрія» (грн)

1287 1287 1287

обсяг коштів на семестр на всіх студентів для підготовки в інтернатурі за 
спеціальністю «педіатрія» (грн)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51480 77220 12870

Всього будуть підготовлені в інтернатурі за спеціальностями «загальна 
практика-сімейна медицина» та «педіатрія»

15 15 16 27 11 24 34 27 10

загальний обсяг коштів на семестр на всіх студентів для підготовки в 
інтернатурі за спеціальностями «загальна практика-сімейна медицина» та 
«педіатрія» (грн)

0 0 0 0 0 0 81036 57234 82959 115452 58536 163374 135681 190008 12870

загальний обсяг коштів на підготовку в інтернатурі за спеціальностями «за-
гальна практика-сімейна медицина» та «педіатрія» по фінансових роках(грн)

0 0 0 81036 140193 173988 299055 202878

ðîçì³ð ïëàòè çà âåñü ñòðîê íàâ÷àííÿ àáî çà íàäàííÿ äîäàòêîâèõ îñâ³òí³õ ïîñëóã âñòàíîâëþºòüñÿ âèùèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè - ãðèâí³, ç óðàõóâàííÿì îô³ö³éíî âè-
çíà÷åíîãî ð³âíÿ ³íôëÿö³¿ çà ïîïåðåäí³é êàëåíäàðíèé ð³ê (ï.6 ñò. 64 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèùó îñâ³òó»)

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Додаток 4
до Програми

від 14.12.2017 № 693/3700

Результативні показники Програми

Показники 7 етап 2017 рік 8 етап 2018 рік

Січень - червень Вересень - грудень Січень - червень Вересень - грудень

Показники витрат

Обсяг фінансування, грн 527,5 202,9

Показники продукту                                                                 

Кількість студентів по спеціальності лікувальна справа, осіб 24

Кількість інтернів по спеціальності «загальна практика-сімейна медицина», осіб 10 13 13

Кількість інтернів по спеціальності «педіатрія», осіб 16 18 10 10

Кількість інтернів, які закінчили повністю  навчання, осіб 15 23

Показники ефективності

Середні витрати на 1 студента по спеціальності лікувальна справа, грн 7 218

Середні витрати на 1 інтерна по спеціальності «загальна практика-сімейна медицина», грн 6 652 5 784 8 676

Середні витрати на 1 студента по спеціальності педіатрія, грн. 6 439

середні витрати на 1 інтерна по спеціальності «педіатрія», грн 4 505 5 148 7 722 1 287

Показники якості

Відсоток чисельності студентів по спеціальності «лікувальна справа» у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року 89

Відсоток чисельності студентів по спеціальності «педіатрія»  у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року 65

Відсоток чисельності лікарів-інтернів по спеціальності «загальна практика-сімейна медицина» у плановому періоді відповідно до фактичного показника по-
переднього року

164 57

Відсоток чисельності лікарів-інтернів по спеціальності «педіатрія» у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року 108 39

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Звернення Київської міської ради
до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України

щодо реалізації Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання»

Про звернення Київської міської ради до Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України щодо реалізації 

Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання»

Рішення Київської міської ради № 709/3716 від 20 грудня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

ïå÷èòè ïðèéíÿòòÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, 
ïåðåäáà÷åíèõ öèì Çàêîíîì.

Îäíàê íà ñüîãîäí³ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³-
ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 04.07.2017 ¹ 468  çàòâåðäæåíî 
ëèøå Ïîðÿäîê ïîâåðíåííÿ íåçàêîííî¿ äåðæàâíî¿ 
äîïîìîãè, íåäîïóñòèìî¿ äëÿ êîíêóðåíö³¿.

Òàê, âàæëèâèì êðèòåð³ºì îòðèìàííÿ çàêîííî¿ 
äåðæàâíî¿ äîïîìîãè, ÿêó íå äîâåäåòüñÿ ïîâåð-
òàòè â ìàéáóòíüîìó, º íàëåæíå âèêîðèñòàííÿ 
îòðèìóâà÷åì äåðæàâíî¿ äîïîìîãè çã³äíî ç 
ö³ëÿìè, íà ÿê³ òàêó äîïîìîãó áóëî íàäàíî.

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 6 Çàêîíó 
Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè âèçíà÷àº êðèòåð³¿ îö³íêè 
äîïóñòèìîñò³ îêðåìèõ êàòåãîð³é äåðæàâíî¿ äî-
ïîìîãè, ùî íàäàºòüñÿ äëÿ ö³ëåé, ïåðåäáà÷åíèõ   
÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 6 Çàêîíó, çîêðåìà, 
ñïðèÿííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêó 
ðåã³îí³â, ð³âåíü æèòòÿ â ÿêèõ º íèçüêèì àáî ð³âåíü 
áåçðîá³òòÿ º âèñîêèì; âèêîíàííÿ çàãàëüíî-
äåðæàâíèõ ïðîãðàì ðîçâèòêó àáî ðîçâ’ÿçàííÿ 
ñîö³àëüíèõ òà åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì  çàãàëüíî-
íàö³îíàëüíîãî õàðàêòåðó; ñïðèÿííÿ îêðåìèì 
âèäàì ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ àáî ñóá’ºêòàì 
ãîñïîäàðþâàííÿ â îêðåìèõ åêîíîì³÷íèõ çîíàõ.

Ðàçîì ç òèì, çã³äíî ç ïóíêòîì 2 ÷àñòèíè äðóãî¿ 
ñòàòò³ 3 Çàêîíó ïåðåë³ê ïîñëóã, ùî ñòàíîâëÿòü 
çàãàëüíèé åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ, òàêîæ âñòàíîâ-
ëþºòüñÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.

Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 14 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 
1 Çàêîíó ïîñëóãè, ùî ñòàíîâëÿòü çàãàëüíèé 
åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ, – öå ïîñëóãè, ïîâ’ÿçàí³ ³ç 
çàäîâîëåííÿì îñîáëèâî âàæëèâèõ çàãàëüíèõ 
ïîòðåá ãðîìàäÿí, ùî íå ìîæóòü íàäàâàòèñÿ íà 
êîìåðö³éí³é îñíîâ³ áåç äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè.

Àëå íà ñüîãîäí³  êðèòåð³¿â  îö³íêè äîïóñòè-
ìîñò³ îêðåìèõ êàòåãîð³é äåðæàâíî¿ äîïîìîãè  
òà ïåðåë³êó ïîñëóã, ùî ñòàíîâëÿòü çàãàëüíèé 
åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ, Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà-
¿íè íå çàòâåðäæåíî, ùî º ïåðøèì êðîêîì äî 
çâîë³êàííÿ ïðîöåñó òà â³äòåðì³íóâàííÿ íàäàííÿ 
äåðæàâíî¿ äîïîìîãè.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äíèõ íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ÿê³ âñòàíîâëþþòü 
ìåõàí³çì âèêîíàííÿ Çàêîíó, ìîæå ïðèçâåñòè äî 
âèçíàííÿ äåðæàâíî¿ äîïîìîãè íåäîïóñòèìîþ 
äëÿ êîíêóðåíö³¿, íàñë³äêîì ÿêî¿ â³äïîâ³äíî äî 
ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 14 Çàêîíó º îáîâ’ÿçîê ïî-
âåðíåííÿ ¿¿ ó ïîâíîìó îáñÿç³.

Íå âèçíà÷åíî òàêîæ ÷³òêèõ êðèòåð³¿â, çà ÿêèìè 
ðåñóðñè äåðæàâè ÷è ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ 
â³äïîâ³äíî äî öüîãî Çàêîíó ìàþòü áóòè â³äíåñåí³ 
äî äåðæàâíî¿ äîïîìîãè.

Òîáòî Êàá³íåòîâ³ Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè äîö³ëüíî 
âèçíà÷èòè äëÿ êîæíî¿ êàòåãîð³¿ äåðæàâíî¿ äî-
ïîìîãè ÷³òê³ óìîâè ¿¿ ôóíêö³îíóâàííÿ.

Òàêîæ â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äåâ’ÿòî¿ ñòàòò³ 9 
Çàêîíó âèìîãè äî â³äîìîñòåé ïðî ãîñïîäàðñüêó 
ä³ÿëüí³ñòü ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ìàº 
íàì³ð îòðèìàòè äåðæàâíó äîïîìîãó, âèçíà-
÷àþòüñÿ â³äïîâ³äíèì íàäàâà÷åì äåðæàâíî¿ 
äîïîìîãè ç óðàõóâàííÿì âèìîã ùîäî ïîäàííÿ 
òà îôîðìëåííÿ ïîâ³äîìëåíü ïðî íîâó äåðæàâíó 
äîïîìîãó, âñòàíîâëåíèõ óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì.

Òàêèì ÷èíîì, íàäàâà÷ äåðæàâíî¿ äîïîìîãè 
ìàº ñàìîñò³éíî âèçíà÷èòè âèìîãè òà íåîá-
õ³äíèé îáñÿã â³äîìîñòåé ïðî ãîñïîäàðñüêó 
ä³ÿëüí³ñòü ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ìàº 
íàì³ð îòðèìàòè äåðæàâíó äîïîìîãó, äëÿ ïî-
äàííÿ òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ äî Àíòèìîíîïîëüíîãî 
êîì³òåòó Óêðà¿íè.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó 
íà íàäàâà÷³â òà îòðèìóâà÷³â äîïîìîãè ïîêëà-
äàºòüñÿ øèðîêèé ñïåêòð ïðàâ ³ îáîâ’ÿçê³â, òîìó 
âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó ÷³òêîìó  ðîç’ÿñíåíí³ 
ùîäî ¿õ âèêîíàííÿ äëÿ ïðåäñòàâíèê³â îðãàí³â 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íà ÿê³ ïðèïàäàº 
âåëèêà ê³ëüê³ñòü âèïàäê³â íåîáõ³äíî¿ ï³äòðèìêè 
ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì íåìîæëèâ³ñòü ïðàêòè÷íîãî 
çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ äåÿêèõ íîðì Çàêîíó 
ìîæå ñïðè÷èíèòè çàòðèìêó ðåàë³çàö³¿ äåðæàâ-
íèõ, îáëàñíèõ òà ì³ñöåâèõ ïðîãðàì, à òàêîæ 
îïåðàòèâíî¿ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè êîìóíàëüíèõ 
ï³äïðèºìñòâ, ñïðÿìîâàíèõ íà çàáåçïå÷åííÿ 
æèòòºä³ÿëüíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä.  

Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ïðîçîðîñò³ òà åôåê-
òèâíîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè äåðæàâíî¿ 
äîïîìîãè òà óíèêíåííÿ ñèòóàö³¿ ïðàâîâî¿ íå-
âèçíà÷åíîñò³ Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà çâåðòàºòüñÿ 
äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè ç ïðîõàííÿì âñòàíîâèòè ÷³òêèé ìåõàí³çì 
ðåàë³çàö³¿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó äîïî-
ìîãó ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ» øëÿõîì ïðè-
éíÿòòÿ â³äïîâ³äíèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Ç 2 ñåðïíÿ 2017 ðîêó íàáðàâ ÷èííîñò³ â ïîâíî-
ìó îáñÿç³ Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó äîïî-
ìîãó ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ» (äàë³ – Çàêîí).

Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 
1 Çàêîíó äåðæàâíîþ äîïîìîãîþ ñóá’ºêòàì ãîñ-
ïîäàðþâàííÿ âèçíàºòüñÿ ï³äòðèìêà ó áóäü-ÿê³é 
ôîðì³ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ çà ðàõóíîê 
ðåñóðñ³â äåðæàâè ÷è ì³ñöåâèõ ðåñóðñ³â, ùî ñïî-
òâîðþº àáî çàãðîæóº ñïîòâîðåííÿì åêîíîì³÷íî¿ 
êîíêóðåíö³¿, ñòâîðþþ÷è ïåðåâàãè äëÿ âèðîá-
íèöòâà îêðåìèõ âèä³â òîâàð³â ÷è ïðîâàäæåííÿ 
îêðåìèõ âèä³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Çàçíà÷åíèì Çàêîíîì âñòàíîâëåíî íîâó ïðî-
öåäóðó ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ïðî íàäàííÿ äåð-
æàâíî¿ äîïîìîãè ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ ç 
îáîâ’ÿçêîâèì ïîâ³äîìëåííÿì óïîâíîâàæåíîãî 
îðãàíó çàçäàëåã³äü.

Óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì, äî ôóíêö³é ÿêîãî, 
çîêðåìà, íàëåæèòü ðîçãëÿä ïîâ³äîìëåíü ïðî íîâó 
äåðæàâíó äîïîìîãó â³ä íàäàâà÷³â òàêî¿ äîïîìîãè 
ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì, íàäàííÿ 
îáîâ’ÿçêîâèõ äëÿ ðîçãëÿäó ðåêîìåíäàö³é ùîäî 
äåðæàâíî¿ äîïîìîãè òà ðîç’ÿñíåíü ç ïèòàíü 
çàñòîñóâàííÿ çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ äåðæàâíî¿ 
äîïîìîãè, à òàêîæ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ïðî òèì-

÷àñîâå ïðèïèíåííÿ òà ïîâåðíåííÿ íåçàêîííî¿ 
äåðæàâíî¿ äîïîìîãè, âèçíàíî¿ íåäîïóñòèìîþ 
äëÿ êîíêóðåíö³¿, âèçíà÷åíî Àíòèìîíîïîëüíèé 
êîì³òåò Óêðà¿íè (äàë³ – Êîì³òåò).

Ä³ÿ öüîãî Çàêîíó ðîçïîâñþäæóºòüñÿ ÿê íà 
äåðæàâí³ îðãàíè, òàê ³ íà îðãàíè ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ óñ³õ ð³âí³â òà çà÷³ïàº ïðàâî 
òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ó ÷àñòèí³ ñâîáîäè ïðè-
éíÿòòÿ ð³øåíü ç ïèòàíü ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
ðîçâèòêó òåðèòîð³é, îñê³ëüêè äåðæàâíà äî-
ïîìîãà, íàäàíà áåç ïîâ³äîìëåííÿ Êîì³òåòó, 
àáî íàäàíà âñóïåðå÷ ð³øåííþ Êîì³òåòó ïðî 
íåäîïóñòèì³ñòü äåðæàâíî¿ äîïîìîãè äëÿ êîí-
êóðåíö³¿, â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó º íåçàêîííîþ 
äåðæàâíîþ äîïîìîãîþ. 

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî 
äåðæàâíó äîïîìîãó ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ» 
º ðàìêîâèì ³ ïåðåäáà÷àº ðîçðîáêó íèçêè ï³ä-
çàêîííèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ÿêèìè 
áóäå âèçíà÷åíî êîíêðåòí³ íîðìè äëÿ êîæíî¿ ç 
ïðîöåäóð, ïåðåäáà÷åíèõ Çàêîíîì.

Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 5 ïðèê³íöåâèõ òà ïå-
ðåõ³äíèõ ïîëîæåíü Çàêîíó Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè çîáîâ’ÿçàíî ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â 
ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì Çàêîíîì çàáåç-

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè  ùîäî ðåàë³çàö³¿ Çàêîíó Óêðà¿íè  «Ïðî 
äåðæàâíó äîïîìîãó ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ».

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.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà                                                               
Â. Êëè÷êî
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ДОКУМЕНТХрещатик
13 лютого 2018 р.
№17 (5068)

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій між будинками 7-а та 9-а на вул. Академіка 

Туполєва у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 536/3543 від 28 листопада 2017 року

Відповідно до статті 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105, з метою 
раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,4 ãà, ðîçòàøîâàí³é ì³æ áóäèíêà-
ìè 7-à òà 9-à íà âóë. Àêàäåì³êà Òóïîëºâà ó 
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî 
ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà 
äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

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

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

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

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè  êîìïëåê-
ñíîãî ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà  Êèºâà äî 
2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çà-
òâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 19.07.2005 ¹806/3381, âêëþ÷èâøè äî 
ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü 
òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì 
(òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â 
ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

Про надання статусу скверу земельній ділянці за адресою: 
просп. Алішера Навої, 57, площею 0,3943 га, 

у Дніпровському районі м. Києва 
Рішення Київської міської ради № 688/3695 від 14 грудня 2017 року

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
у пров. Татарському, 2 у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради №720/3727 від 20 грудня 2017 року
Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 7, 51-53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», 
Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, 
архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, з метою раціонального викорис-
тання і збереження зелених насаджень та збільшення площі зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій біля бульвару Тараса Шевченка, 6 

у Шевченківському районі м.Києва
Рішення Київської міської ради №721/3728 від 20 грудня 2017 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», статей 7, 51, 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», абзацу 10 частини 
першої статті 1 Закону України «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою 
зеленого господарства м. Києва», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердже-
них наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 
№ 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу ландшафтного 
заказника місцевого значення «Радунка» 

земельним ділянкам 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради №715/3722 від 20 грудня 2017 року
Відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про природно-заповідний фонд 
України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства 
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року №105, враховуючи 
звернення громадян, з метою підвищення рекреаційного потенціалу міста Києва, раціонального використання та 
збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

11) íà âóë. Ðàéäóæí³é ïëîùåþ 13833,87 êâ.ì 
(êàäàñòðîâèé íîìåð  8 000 000 000:66:148:202);

12) íà âóë. Ìàðêà ×åðåìøèíè ïëîùåþ 
1487,41 êâ.ì (êàäàñòðîâèé íîìåð  8 000 000 
000:66:148:203);

13) íà âóë. Ìàðêà ×åðåìøèíè ïëîùåþ 
836,37 êâ.ì (êàäàñòðîâèé íîìåð  8 000 000 
000:66:148:204); 

çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-
ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹806/3381 òà ïðîäîâæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27 ëèñòîïàäà 2009 ðîêó 
¹714/2783 (òàáëèöÿ 2 «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì»), à ñàìå: äîäàòè ëàíäøàôòíèé çàêàçíèê 
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 27,876 ãà çã³äíî ç ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ òà áëàãîóñòðîþ çåìåëüíèõ 

ä³ëÿíîê, âèçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.
3.2. Çàëó÷èòè áþäæåòí³ êîøòè òà êîøòè ìåöå-

íàò³â äëÿ áëàãîóñòðîþ òà îçåëåíåííÿ çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíîê, âèçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

4.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà áàëàíñ òà îôîðìëåííÿ ïðàâà 
ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè, 
âèçíà÷åíèìè â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ. 

4.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáêó ïðîåêòíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ ùîäî ñòâîðåííÿ òà îðãàí³çàö³¿ ëàíä-
øàôòíîãî çàêàçíèêà.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
3 òà 4 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,3943 ãà, ðîçòàøîâàí³é 
çà àäðåñîþ: ïðîñï. Àë³øåðà Íàâî¿, 57 ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî 
öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

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

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

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

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â 

öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹806/3381 
òà ïðîäîâæåíî¿ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹572/572, 
âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà-
çíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

6. Îïóáë³êóâàòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,1017 ãà ó ïðîâ. Òàòàðñüêîìó, 2 ó 
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé 
íîìåð 8000000000:91:089:0033).

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè â³äïîâ³äí³ îðãàí³çàö³éíî-ïðà-
âîâ³ çàõîäè ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî 
êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
â êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, 
â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåð-
æàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå 
ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

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

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëåíî¿ 
çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìó-
âàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ 
ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381,  ïðîäîâæåíèõ 
íà ïåð³îä äî 2015 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 27.11.2009 ¹ 714/2783 òà äî 31.12.2017 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ¹572/572 â³ä 
07.07.2016, äîäàâøè çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, äî ïåðåë³êó ñêâåð³â 
Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà.

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

6. Îïóáë³êóâàòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè òà íà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,02 ãà, ðîçòàøîâàí³é á³ëÿ 
áóëüâàðó Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 6 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî 
ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çåëå-
íîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä»  â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ. 

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

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 

òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381 (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), 
âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà-
çíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè òà íà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

1. Íàäàòè ñòàòóñ ëàíäøàôòíîãî çàêàçíè-
êà çåìåëüíèì ä³ëÿíêàì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà-
âêîëî îçåðà Ðàäóíêà ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà, à ñàìå:

1) íà âóë. Ìàðêà ×åðåìøèíè ïëîùåþ 
887,68 êâ.ì (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 
000:66:148:072);

2) íà âóë. Ìàðêà ×åðåìøèíè ¹17 ïëîùåþ 
91481,72 êâ.ì (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 
000:66:148:102);

3) â³äð³çîê â³ä çàë³çíèö³ Äàðíèöÿ-Ïåòð³âêà äî 
âóë. Ðàéäóæíî¿ ïëîùåþ 19032,4 êâ.ì (êàäàñòðî-
âèé íîìåð 8 000 000 000:66:148:123);

4) íà âóë. Ìàðêà ×åðåìøèíè ïëîùåþ 
9589,92 êâ.ì (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 
000:66:148:131);

5) íà âóë. Ìàðêà ×åðåìøèíè ïëîùåþ 
1767,86 êâ.ì (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 
000:66:148:132);

6) íà âóë. Ðàéäóæí³é ïëîùåþ 44348,82 êâ.ì 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:66:148:137);

7) íà âóë. Ðàéäóæí³é ïëîùåþ 32395,93 êâ.ì 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:66:148:138);

8) íà âóë. Ìàðêà ×åðåìøèíè ïëîùåþ 
1779,22 êâ.ì (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 
000:66:148:152);

9) áóä³âåëüíèé ìàéäàí÷èê ¹7 ïëîùåþ 
3744,32 êâ.ì (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 
000:66:148:001);

10) íà âóë. Ìàðêà ×åðåìøèíè ¹17 ïëîùåþ 
57575,08 êâ.ì (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 
000:66:148:201);
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Óõâàëîþ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 12.01.2018 ðîêó ïî ñïðàâ³ 
¹ 826/15702/17 ñóääåþ Øåéêî Ò.². â³äêðèòî ïðîâàäæåííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ çà ïîçî-
âîì Ãðèùåíêî Í³íè Ïåòð³âíè äî Âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî âñòàíîâëåííÿ 
â³äñóòíîñò³ êîìïåòåíö³¿ (ïîâíîâàæåíü) â îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ – Âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà âñòàíîâëåííÿ 
òàðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ 
òåðèòîð³é; âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì ïóíêò ïåðøèé Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 06 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ¹668 
"Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä 
òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é òà âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)", ÿêèì âñòàíîâëåí³ "Òàðèôè 
òà ñòðóêòóðà òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ 
íàäàþòüñÿ ï³äïðèºìñòâàìè, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà, ïî êîæíîìó áóäèíêó îêðåìî äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ³ç ñïîæèâà÷àìè çàëåæíî 
â³ä îïëàòè îñòàíí³ìè íå ï³çí³øå àáî ï³ñëÿ 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ðîçðàõóíêîâèì"; ñêà-
ñóâàííÿ ïóíêòó ïåðøîãî Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 06 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ¹668 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â òà 
ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é òà 
âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)", ÿêèì âñòàíîâëåí³ "Òàðèôè òà ñòðóêòóðà òàðèô³â íà ïîñëóãè ç 
óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ íàäàþòüñÿ ï³äïðèºìñòâàìè, ùî 
íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ïî êîæíîìó áóäèíêó 
îêðåìî äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ³ç ñïîæèâà÷àìè çàëåæíî â³ä îïëàòè îñòàíí³ìè íå ï³çí³øå 
àáî ï³ñëÿ 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ðîçðàõóíêîâèì". Ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïðèçíà÷åíî íà 
12.03.2018 î 14.00 òà â³äáóäåòüñÿ â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà 
Êèºâà çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóë. Áîëáî÷àíà Ïåòðà, 8, êîðïóñ 1, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 1.

Óõâàëîþ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 13.12.2017 ðîêó ó ñïðàâ³ 
¹ 826/16279/17 ñóääåþ Àâåðêîâîþ Â. Â. â³äêðèòî ïðîâàäæåííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é 
ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Àíòîíîâî¿ Ìàð³¿ Àíäð³¿âíè, Îë³éíèêà Äìèòðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à äî 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðî âèçíàííÿ íåçàêîííèì òà íå÷èííèì 
ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 6 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ¹ 668 "Ïðî âñòà-
íîâëåííÿ òàðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà 
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é òà âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)". Ñóäîâå 
çàñ³äàííÿ ïðèçíà÷åíî íà 21.02.2018 î 10.30 òà â³äáóäåòüñÿ â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî 
àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 
81-à, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 101.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðèïèíåííÿ ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó:
Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ 19.12.2017 ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî 

ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà-
÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà, óòâîðåíî¿ 
ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 22.10.2007 ¹ 1403, ç 01.02.2018 ôàê-
òè÷íî ïðèïèíåíî ³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð â³ä 02.12.2014 ¹ 050-13/³/143 "Ïðî áóä³âíèöòâî Wi-Fi ìåðåæ³ 
â Êè¿âñüêîìó ìåòðîïîë³òåí³ äëÿ íàäàííÿ ÿê³ñíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã æèòåëÿì òà ãîñòÿì ì³ñòà", 
óêëàäåíèé ì³æ Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" òà TOB "Ìîñê³òî Ìîáàéë" 
(êîä ªÄÐÏÎÓ 38824876).

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 1-ãî ïîâåðõó ïëîùåþ 163,50 êâ.ì â áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñâ³òëèöüêîãî, 
24-à ë³ò. À. âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 2242900,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè – 5725,00 ãðí (3%), íà ñòðîê 2 ðîêè 
364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî 
ôîíäó Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà": ì. Êè¿â, âóë. Õîðèâà, 36, òåë. 425-22-86.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë.,2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. 

Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì 485-18-87.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ (ï³äâàë) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 87,00 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Êðàê³âñüêà, áóä. 4.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.12.2017 – 1 081 200,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (âóëèöÿ 

×åëÿá³íñüêà, 9-ã, òåë. 517-74-11).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ³íâàë³ä³â íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ 

äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 1% (íà ïëîùó 50,00 êâ. ì) òà 7% (íà ïëîùó 37,00), ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 3200,11 ãðí, áåç ÏÄÂ.
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå 

ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 02094, ì. Êè¿â, áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, ê³á.311. 
Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 296-56-56.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íàñòóïí³ îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî 
ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà", ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Ì. Çàêðåâñüêîãî, 15:

1) ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 10, çàãàëüíà ïëîùà – 22,10 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè – ðîç-
ì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ä³ÿëüí³ñòü ç³ çáîðó òà ñîðòóâàííÿ âòîðèííî¿ ñèðîâèíè, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè – 
307 200,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè — 5%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 1280,00 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ 
íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ 
ïåðåäáà÷àþòü á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëî-
øåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ 
ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

 ¹ 
ï/ï

 Áàëàíñîóòðèìó-
âà÷ (þðèäè÷íà 

àäðåñà, êîíòàê-
òíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ

Çàãàëüíà 
ïëîùà, êâ.ì

Îðåíäíà 
ñòàâêà ó % 

Çàïðîïîíîâàíà 
çàÿâíèêîì ìåòà 

âèêîðèñòàííÿ 
ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè 
çàïðîïî-
íîâàíèé 

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà 
ïëàòà çà 

1 êâ.ì, ãðí

Ðîçì³ð 
ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ 

ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü 
îá’ºêòà 

îðåíäè, ãðí 
áåç ÏÄÂ

1

Êè¿âñüêà ì³ñüêà 
êë³í³÷íà ë³êàðíÿ 

¹ 10  
03069, ì. Êè¿â, 

ïðîñï. Ãîëîñ³¿â-
ñüêèé, 59-á, 

òåë. 525-32-73)

1 ïîâåðõ
ïðîñï. Ãîëî-

ñ³¿âñüêèé,  
59-á, ë³ò. Ã  

54,06 10

Ðîçì³ùåííÿ 
ïðèâàòíîãî 

çàêëàäó îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ  (êàá³íåò 

êîìï’þòåðíî¿ 
òîìîãðàô³¿)  

Ñòàíîì íà 30.11.2017

2 ðîêè 364 äí³ 157,54 8516,67 1022000,0

2

Äèòÿ÷à êë³í³÷íà 
ë³êàðíÿ ¹ 9 

Ïîä³ëüñüêîãî 
ðàéîíó    

(04073, Êîïèë³â-
ñüêà, 1/7 , 

òåë. 468-50-70)

1 ïîâåðõ  Òóð³âñüêà, 26 2,00 9

Òîðãîâåëüíèé 
àâòîìàò, ùî 

â³äïóñêàº ïðîäî-
âîëü÷³ òîâàðè 

Ñòàíîì íà 31.10.2017

2 ðîêè 364 äí³ 232,88 465,75 62100,00

3

ÊÏ "Êè¿âæèòëî-
ñïåöåêñïëóà-

òàö³ÿ"  
(âóë. Âîëîäè-

ìèðñüêà, 51-à, 
òåë. 234-23-24)

1 ïîâåðõ
Õàðê³âñüêå 

øîñå, 144-â 
ë³ò. À

77,90 5

Ðîçì³ùåííÿ 
ñóá'ºêòà ãîñïîäà-
ðþâàííÿ, ùî çä³é-

ñíþº ïîáóòîâå 
îáñëóãîâóâàííÿ 

íàñåëåííÿ

Ñòàíîì íà 31.08.2017

2 ðîêè 364 äí³ 87,23 6795,00 1630800,00

4 1 ïîâåðõ  Ñîëîì’ÿíñüêà, 
37 ë³ò. À 105,40

 1  (äëÿ 
ïëîù³ 

20,0 êâ.ì) Ðîçì³ùåííÿ 
ãðîìàäñüêî¿ 
îðãàí³çàö³¿ 

Ñòàíîì íà 31.10.2017

2 ðîêè 364 äí³

16,47

5957,20 2083700,004  (äëÿ 
ïëîù³ 

85,4 êâ.ì)
65,89

5 1 ïîâåðõ, 
ï³äâàë

 Ñèìîíà Ïåòëþ-
ðè, 5 ë³ò. À 215,50

 1 ãðí íà ð³ê 
(äëÿ ïëîù³ 
100,0 êâ.ì)

Ðîçì³ùåííÿ 
ãðîìàäñüêî¿ 

îðãàí³çàö³¿ ç ðåà-
á³ë³òàö³¿ âåòåðàí³â, 
³íâàë³ä³â òà ³íøèõ 
îñ³á – ó÷àñíèê³â 

ÀÒÎ

Ñòàíîì íà 31.08.2017

2 ðîêè 364 äí³ 117,55 13577,24 4342700,007  (äëÿ 
ïëîù³ 

115,5 êâ.ì)

6 Êè¿âñüêà ì³ñüêà 
êë³í³÷íà øê³ðíî- 
âåíåðîëîã³÷íà 

ë³êàðíÿ  
(04209, Áîãàòèð-

ñüêà, 32 , 
òåë. 413-41-40)

1 ïîâåðõ 
(÷àñòèíà 

õîëó 
êîíñóëüòà-
òèâíî¿ ïî-
ë³êë³í³êè)

Áîãàòèðñüêà, 32  2,00 9

Òîðãîâåëüíèé 
àâòîìàò, ùî 

â³äïóñêàº ïðîäî-
âîëü÷³ òîâàðè 

Ñòàíîì íà 31.10.2017

2 ðîêè 364 äí³ 195,00 390,00 52000,00

7

1 ïîâåðõ 
(÷àñòèíà 

õîëó 
ãîëîâíîãî 
êîðïóñó)

Áîãàòèðñüêà, 32  2,00 9

Òîðãîâåëüíèé 
àâòîìàò, ùî 

â³äïóñêàº ïðîäî-
âîëü÷³ òîâàðè 

Ñòàíîì íà 31.10.2017

2 ðîêè 364 äí³ 195,00 390,00 52000,00

8

Äèòÿ÷à êë³í³÷íà 
ë³êàðíÿ ¹ 3 

Cîëîì'ÿíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà  
(03151, Âîëèí-

ñüêà, 21, 
òåë. 242-22-95)

1 ïîâåðõ Âîëèíñüêà, 21 2,0 9

Òîðãîâåëüíèé 
àâòîìàò, ùî 

â³äïóñêàº ïðîäî-
âîëü÷³ òîâàðè

Ñòàíîì íà 30.11.2017

2 ðîêè 364 äí³ 206,25 412,50 55000,00

9

ÊÏ ÌÀ "Êè¿â" 
(Æóëÿíè)  

03036 ì. Êè¿â, 
ïðîñï. Ïîâ³òðîô-

ëîòñüêèé, 79, 
òåë. 339-23-49

1 ïîâåðõ
ïðîñï. Ïîâ³-

òðîôëîòñüêèé 
86-à, ë³ò.Õ

143,80 8 Ðîçì³ùåííÿ 
ñêëàäó

Ñòàíîì íà 31.10.2017

2 ðîêè 364 äí³ 69,75 10030,67 1504600,00

10

ÊÏ "Ïëåñî"  
(02660, ì. Êè¿â, 

Ìèê³ëüñüêî-Ñëî-
á³äñüêà, 7, 

òåë. 541-06-96)

Íåæèòëîâà 
ñïîðóäà 

(ò³íüîâèé 
íàâ³ñ)

Ñâÿòîøèíñüêèé  
ð-í, ïðîñï. 
Ïåðåìîãè, 
á/í-Ä.17

21,0 8

Ðîçì³ùåííÿ êàôå, 
ÿêå íå çä³éñíþº 
ïðîäàæ òîâàð³â 

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè 
(ñåçîííî ç 01 
òðàâíÿ ïî 31 

æîâòíÿ êàëåíäàð-
íîãî ðîêó)  

Ñòàíîì íà 31.12.2017

2 ðîêè 364 äí³ 157,15 3300,20 495030,00

11

Êè¿âñüêà ì³ñüêà 
ñòóäåíòñüêà ïî-

ë³êë³í³êà  
(03056, ì. Êè¿â, 

Ïîë³òåõí³÷íà, 
25/29,  

òåë. 236-58-97)

1 ïîâåðõ 
(÷àñòèíà 

õîëó)

Ïîë³òåõí³÷íà, 
25/29 6,0 8

Ðîçì³ùåííÿ 
òîðãîâåëüíîãî 

îá’ºêòà ç ïðîäàæó 
ïðîäîâîëü÷èõ òî-
âàð³â, êð³ì òîâàð³â 
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè  

Ñòàíîì íà 30.11.2017

2 ðîêè 364 äí³ 209,56 1257,33 188600,00

12

Êè¿âñüêà ì³ñüêà 
êë³í³÷íà ë³êàðíÿ 

¹ 6  
(03126, ì. Êè¿â, 
ïðîñï. Êîìàðî-

âà, 3,  
òåë. 497-12-38)

1, 2  ïî-
âåðõè 

ïðîñï. Êîñìî-
íàâòà Êîìàðîâà, 

3, ê.5
835,90 10

Ðîçì³ùåííÿ ïðè-
âàòíîãî çàêëàäó 

îõîðîíè çäîðîâ’ÿ  

Ñòàíîì íà 31.12.2017

2 ðîêè 364 äí³ 160,89 134489,17 16138700,00

13

Öåíòð ìåäèêî-
ñîö³àëüíî¿ òà 

òðóäîâî¿ ðåàá³-
ë³òàö³¿ ïñèõ³÷íî 

õâîðèõ ¹ 2  
(02192, ì. Êè¿â, 
âóë. Ìèðîï³ëü-

ñüêà, 8,  
òåë. 543-87-40)

ï³äâàë âóë. Ìèðîï³ëü-
ñüêà, 8, ë³ò.À-1 41,2

8 Ðîçì³ùåííÿ 
ñêëàäó

Ñòàíîì íà 30.09.2017

2 ðîêè 364 äí³ 87,91 13687,33 2053100,001 ïîâåðõ âóë. Ìèðîï³ëü-
ñüêà, 8, ë³ò.Â-1 114,5

Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç îá’ºêòàìè îðåíäè íåîáõ³äíî çâåðòàòèñü çà òåëåôîíàìè äî Áàëàíñîóòðèìóâà÷à.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ:  
âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè 
äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76, 202-61-96.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ІНДЕКС щоденного 
випуску (вт, СР, ПТ)

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.

Оформлення проводиться в редакції

Адреса: 01001, м. Київ, 
вул. Володимирська, 51-б

Телефон 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

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

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

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

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

Р

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 59949

Передплатний індекс
щоденного випуску
(вт, ср, пт) 61308 Internet: www.kreschatic.kiev.ua 

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

 ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà       âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

УПРОДОВЖ минулого року 
в будинках, що підпорядкова-
ні КП «Керуюча компанія з об-
слуговування житлового фонду 
Оболонського району м. Києва», 
здійснено 853 крадіжки ліфто-
вих котушок, що спричинило 
зупинку підйомників (вартість 
відновлення агрегатів унаслідок 
цих крадіжок склала 2,1 млн грн). 

«Вартість однієї котушки з мон-
тажем складає понад 2 тис. грн. В 
одному з будинків ми зафіксували 
8 повторних крадіжок. Дуже часто 
злодії використовують будівельні 
ломи, газові різаки, щоб зламати 
замок вхідних дверей. Так само ді-
ють і при вході в ліфтові відділення. 
У результаті компанія також за-
знає збитків, бо пошкоджені двері. 
Буквально днями ми затримали 
зловмисників на вул. Богатирській, 
20. Зараз посилюємо заходи без-
пеки в будинках, відновлюємо по-
шкоджені елементи», – пояснила 
директор керуючої компанії Люд-
мила Сагайдак. 

Вона закликала мешканців 
негайно звертатися до поліції, 
якщо почують шум у ліфтових 
або є підозра проникнення в 
будинок сторонніх осіб. 

КМДА нагадує, що мешканці 
багатоповерхівок мають можли-
вість встановити систему охо-

рони для захисту від крадіжок 
теплових лічильників, ліфтового 
обладнання тощо. Місто оплачує 
вартість монтажу, а киянам за-
лишається сплачувати абонплату. 
Вона, залежно від технічних ха-
рактеристик будинку, складатиме 
5-8 грн 

Київрада розірвала договір оренди ділянок 
в урочищі Гончари-Кожум’яки

У січні податкові надходження до бюджетів 
усіх рівнів у столиці сягнули 6 млрд грн

На Оболоні торік викрали 853 ліфтових 
котушок

У ЧЕТВЕР на пленарному засіданні Київради 
депутати розірвали договір оренди ділянок в 
урочищі Гончари-Кожум’яки на вулицях Возд-
виженській, Гончарній, Дегтярній, Кожум’яцькій 
у Подільському районі. Зазначена територія зна-
ходиться в Центральному історичному ареалі, в 
межах археологічної зони, ландшафтної охоронної 

зони, а також у межах археологічного заповідника 
та Державного історико-архітектурного заповідника 
«Стародавній Київ» та архітектурного заповідника 
«Місто Володимира». Окрім того, вона входить до 
пам’ятки ландшафту та історії місцевого значення 
«Історичний ландшафт Київських гір і долини 
р. Дніпра», в межах пам’ятки археології – куль-
турний шар Подолу, культурний шар ремісних 
слобод Гончари та Кожум’яки ІХ-ХVІІ ст. 

«Разом з тим, інвестор зазначеної ділянки не 
погодив, відповідно до законодавства, історико-
містобудівне обґрунтування цієї забудови, і це є 
грубим порушенням Закону України про охорону 
культурної спадщини. Відповідно, територія, що 
належить до земель, які входять до історичного 
ареалу Києва, на сьогодні грубо, цинічно, і з по-
рушеннями забудовується. Це не припустимо», – 
зазначив співавтор відповідного рішення, депутат 
Київради Андрій Странніков. 

Проект рішення про розірвання договору оренди 
було підготовлено у зв’язку з численними звер-
неннями мешканців мікрорайону «Воздвиженка» 
у Подільському районі та ГО щодо проведення 
сумнівних робіт з будівництва за адресою: вул. Дег-
тярна, 2-4 у Подільському районі 

ЗА ДАНИМИ ГУ ДФС у м. Києві, 
столичними платниками у січні 
до бюджетів усіх рівнів перера-
ховано 6 млрд 170 млн грн, що 
на 1 млрд 674 млн грн більше, 
ніж за аналогічний період ми-
нулого року. 

Упродовж першого місяця до 
держскарбниці від міста надій-
шло 4 млрд 426 млн грн. У по-
рівнянні з відповідним періодом 
2017-го казна додатково попо-

внилась на 1 млрд 313 млн грн. 
Як зазначають фахівці ДФС 

Києва, до бюджету міста за січень 
2018 року платниками було спла-
чено 1 млрд 744 млн грн, що на 
26% більше, ніж роком раніше. 
Столична скарбниця додатково 
поповнилась на 361 млн грн. 

У порівнянні з минулим ро-
ком відбулось збільшення над-
ходжень міського бюджету за 
такими податками: на 228 млн 

грн (44%) підвищилась сплата 
податку з доходів фізичних осіб 
та склала 743 млн грн, надхо-
дження єдиного податку зросли 
на 155 млн грн (44%) і склали 
505 млн грн, 31 млн грн (79%) до-
дав у надходженнях податок на 
майно та склав 71 млн грн. Також 
на 6 млн грн (63%) збільшилась 
сплата податку на прибуток під-
приємств – 15 млн грн надійшло 
до казни столиці 
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НА ПЛЕНАРНОМУ засіданні Ки-
ївради депутати найменували 8 
нових вулиць у Подільському районі. 
Відтак на мапі Києва з’являться: 
вул. Всеволода Змієнка (від вул. Пів-
нічно-Сирецької до просп. Правди), 
вул. Олександра Олеся (від вул. Газо-
провідної до вул. Данченка Сергія, 
вул. Генерала Грекова (від вул. Газо-
провідної, вул. Синьоозерної до вул. 
Данченка Сергія), вул. Квітникарська 
(від вул. Проектної (Северина На-
ливайка) до вул. Проектної (Родини 
Крістерів), вул. Полкової), вул. Ро-
дини Крістерів (від вул. Північно-
Сирецької до просп. Правди), вул. 
Северина Наливайка (від вул. Си-
рецько-Садової до Просп. Правди), 
вул. Гаванська (від вул. Електриків до 
Набережно-Рибальської дороги), вул. 

Зарубинецька (від вул. Електриків 
до Набережно-Рибальської дороги). 

Громадське обговорення відпо-
відних назв тривало з 1 червня до 
1 серпня 2017 року на порталі ви-
конавчого органу Київради (КМДА) 

ДО КІНЦЯ року в столиці закінчать 
масштабні ремонти доріг, кількох 
вулиць, проспектів, а також рекон-
струкцію транспортного вузла на 
просп. Перемоги. 

«У 2018 році плануємо завершити 
реконструкцію транспортного вузла 
на перетині просп. Перемоги з вул. Да-
нила Щербаківського, під’їздів до 
шляхопроводу на перетині з вул. Ака-
деміка Палладіна. Окрім того, закін-
чимо реконструкцію просп. Миколи 

Бажана в Дарницькому районі та 
багато інших», – повідомив заступник 
голови КМДА Дмитро Давтян. 

У місті мають намір завершити 
капремонти, зокрема: вул. О. Телі-
ги – від вул. Бандери до вул. О. До-
вженка; Набережного шосе – на 
ділянці від Поштової площі до мосту 
Метро; вул. Володимирської – від 
вул. Л. Толстого до вул. Б. Хмель-
ницького та від вул. Рильського до 
Андріївського узвозу 

КИЇВСЬКОЮ місцевою прокура-
турою №9 до господарського суду 
столиці подано позов в інтересах 
територіальної громади про по-
вернення ділянки вартістю по-
над 18 млн грн у Солом’янському 
районі. 

Зазначену територію на вул. Ми-
коли Василенка, 2 площею близько 
4000 кв.м було передано в оренду 
на 10 років ТОВ для будівництва 
офісно-готельного комплексу з ТРЦ 
і паркінгом. 

Термін дії договору оренди за-
кінчився 19.04.2015 року. За час 
його дії товариство не лише не 

звело об’єкт, а й навіть не вжило 
заходів щодо початку виконання 
робіт. Після закінчення терміну 
дії договору, орендовану землю 
не було повернуто у власність гро-
мади міста. Її використовують для 
торгівлі харчовими продуктами та 
промисловими товарами. 

Таким чином, товариством ви-
користовувався наділ без відпо-
відної правової підстави. За вказа-
них обставин, Київською місцевою 
прокуратурою №9 вжито заходи 
цивільно-правового характеру для 
повернення вказаної землі терито-
ріальній громаді 

Киянам повернули землю 
вартістю 18 млн грн

Нові назви отримали вісім вулиць 
Подолу

У місті відремонтують важливі 
вулично-дорожні об’єкти
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