
КИЇВСЬКИЙ міський голова Віталій Кличко 
під час традиційного об’їзду столиці з голо-
вами РДА відвідав дитсадок № 599 та школу 
№ 200. Вартість робіт на цих двох об’єктах 
становить понад 63 мільйони гривень. Усі 
роботи були профінансовані у повному обсязі. 
Але фірма-підрядник кілька разів зривала 
терміни здачі об’єктів. 

Наприклад, ремонтні роботи в школі № 200 
розпочали в липні минулого року. Термомо-
дернізацію планували здійснити в дві черги 
та завершити у листопаді 2017-го. Останній 
термін, який тепер називає підрядник, – 30 
березня цього року. Втім, оглянувши школу, 

мер сумнівається, що підрядник дотримається 
обіцянки. Така ж ситуація і з дитсадком № 599. 

«Цей дитячий садок обіцяли відкрити 
7 березня. Є така компанія «Капітал Білдінг» – 
гучна назва. Але її варто перейменувати у 
«Роги та копита». Я дав доручення, щоб Де-
партамент внутрішнього аудиту перевірив, 
як тут використовували кошти. І чому зірвані 
всі терміни. А далі ми будемо вивчати мож-
ливість передати ці об’єкти іншим підрядним 
організаціям», – заявив Віталій Кличко. 

За його словами, якщо фірма-підрядник 
найближчим часом не виправить ситуацію, 
до неї застосують штрафні санкції. Також 

міський голова наголосив на тому, що питання 
контролю за роботою таких підрядників у 
Києві він обговорить із прокурором столиці. 

Втім, як наголосив Віталій Володимирович, 
є і позитивні приклади термосанації закладів 
освіти у місті. Вже здійснена комплексна 
термомодернізація на 20-ти об’єктах. Вартість 
робіт – 162 млн грн. Економія коштів від впро-
вадження таких заходів – понад 16 млн грн. 
Цього ж року планується термомодернізація 
ще 8 закладів освіти. 

«Близько одного мільярда гривень місто ви-
трачає на опалення шкіл та дитячих садочків. 
Ефективна термосанація дозволяє нам еконо-
мити від 30 до 50 відсотків грошей на сплаті 
за тепло. І це – наш пріоритет. Ми розуміємо, 
що сьогодні високі ціни на енергоносії. А су-
часні технології дають можливість економити 
великі гроші», – підкреслив голова КМДА. 

Він вкотре наголосив, що для Києва енер-
гозбереження – пріоритет. Оскільки завдяки 
програмі з енергоефективності місто не тіль-
ки підвищує комфорт будівель, а й значно 
скорочує енергоспоживання, що впливає на 
вартість комунальних послуг �

Київ представлять 
у Каннах на міжнародній 
виставці нерухомості 
MIPIM 

13-14 березня Віталій Кличко представить 
у Каннах стенд Києва та інвестиційні про-
екти, до яких українська столиця пропонує 
долучитися іноземному бізнесу. Стенд 
матимуть змогу побачити понад 24 тисячі 
учасників цьогорічної виставки, серед 
яких впливові фахівці ринку нерухомості, 
промисловості, логістики, представники 
великого міжнародного бізнесу. 

Також мер Києва візьме участь у цере-
монії нагородження конкурсу «Глобаль-
ні міста майбутнього», який проводить 
спеціалізований журнал Foreign Direct 
Investment (видавець – британська газета 
Financial Times). Крім того, він виступить на 
панельній дискусії на тему «Виклики для 
України, які можуть вплинути на її сусідів». 
Цьогорічна дискусія буде присвячена темі 
«Головні виклики Центральної та Східної 
Європи: загострення протистояння між 
глобалізацією та відособленістю, пошук 
талантів та нестача кваліфікованої ро-
бочої сили». 

Під час MIPIM заплановані зустрічі 
Віталія Кличка з директором з дослі-
джень та розвитку потенціалу UN Habitat 
Едуардо Лопес Морено, держсекретарем 
Міністерства довкілля, охорони природи, 
будівництва та безпеки ядерних реакторів 
Німеччини Гунтером Адлером, мером міста 
Познань Яцеком Яськовяком та представ-
никами великого міжнародного бізнесу. 

У мерії обговорять, 
як ефективніше 
використовувати 
бюджетні кошти 

Завтра з 10.30 до 17.30 у КМДА відбудеть-
ся круглий стіл із теми: «Забезпечення 
ефективного та доброчесного здійснення 
публічних закупівель в системі Київської 
міської влади». Під час заходу відбудеться 
обговорення базових проблем столиці у 
сфері реалізації публічних закупівель і 
наявних методів їх розв’язання для за-
ощадження бюджетних коштів. 

Спікери круглого столу: перший за-
ступник голови КМДА Микола Поворозник, 
Державний уповноважений Антимонополь-
ного комітету України Агія Загребельська, 
директор Департаменту регулювання 
публічних закупівель Міністерства еко-
номічного розвитку і торгівлі України 
Лілія Лахтіонова, начальник відділу мо-
ніторингу закупівель у бюджетній сфері 
Департаменту моніторингу та перевірок 
закупівель Державної аудиторської служби 
Олександр Кудим, директор Департаменту 
внутрішнього фінансового контролю та 
аудиту КМДА Оксана Колтик. 

Учасники заходу: керівники і пред-
ставники тендерних комітетів структурних 
підрозділів КМДА та найбільших кому-
нальних підприємств столиці. 

Круглий стіл проводиться в рамках 
проекту «Забезпечення ефективного та 
доброчесного здійснення публічних за-
купівель в системі Київської міської вла-
ди» Представництва Фонду ім. Фрідріха 
Еберта в Україні. 
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Міська влада каратиме безвідповідальних підрядників, які 
зривають терміни реконструкції шкіл і дитсадків столиці. 
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції з 
главами районів робіт із термомодернізації у закладах освіти 
Святошинського району. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Міська влада каратиме безвідповідальних підрядників, які зривають терміни реконструкції закладів освіти. Як приклад, дитсадок № 599, який компанія «Капітал 
Білдінг» обіцяла відкрити 7 березня, а термомодернізацію школи №200 виконавці робіт мали здійснити в дві черги та завершити ще у листопаді 2017 року 

 �  Мер столиці вимагає від фірм-підрядників суворо 
дотримуватися термінів термомодернізації закладів освіти
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Додаток 1
до рішення Київської міської ради

від  14.12.2017 № 698/3705

ПЛАН
РЕФОРМУВАННЯ/ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ/ТРАНСФОРМАЦІЇ ДИТЯЧИХ 
ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ, РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ ТА СІМЕЙНО
ОРІЄНТОВАНИХ ПОСЛУГ (ДЕІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЇ) 

У ГРОМАДІ м. КИЄВА 

Про затвердження Плану реформування/
перепрофілювання/ трансформації дитячих 

інтернатних закладів, розвитку системи соціальних 
послуг сім’ям з дітьми та сімейно орієнтованих  послуг 

(деінституціалізації) у громаді м. Києва
Рішення Київської міської ради № 698/3705 від 14 грудня 2017 року

Відповідно до пунктів 22 та 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виходячи зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, Національної стратегії реформування системи інституційного 
догляду та виховання дітей на 2017 – 2026 роки, схваленої Радою Реформ за участю Президента України, пропозицій 
проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що фінансується за рахунок позики від 
Міжнародного банку реконструкції та розвитку, та з метою забезпечення прав дитини на сімейне виховання, зростання 
у безпечному сімейному оточенні, отримання якісних освітніх, медичних, реабілітаційних та інших соціальних послуг 
відповідно до їх потреби і з урахуванням найкращих інтересів дитини Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Ïîïðè çíèæåííÿ çàãàëüíèõ ïîêàçíèê³â çà-
õâîðþâàíîñò³ äèòÿ÷îãî íàñåëåííÿ ñïîñòåð³-
ãàºòüñÿ çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ çàðåºñòðîâàíèõ 
çàõâîðþâàíü çà òàêèìè íîçîëîã³÷íèìè ôîðìàìè 
ÿê íîâîóòâîðåííÿ, õâîðîáè íåðâîâî¿ ñèñòåìè, 
äèòÿ÷èé öåðåáðàëüíèé ïàðàë³÷, õâîðîáè âóõà 
òà ñîñêîïîä³áíîãî â³äðîñòêà, õâîðîáè ê³ñòêîâî-
ì’ÿçîâî¿ ñèñòåìè, óðîäæåí³ àíîìàë³¿ (âàäè ðîç-
âèòêó), äåôîðìàö³¿ òà õðîìîñîìí³ ïîðóøåííÿ. 
Çðîñòàº çàõâîðþâàí³ñòü, ÿêà ñïðè÷èíÿº ³íâà-
ë³äí³ñòü ó ä³òåé. Âïðîäîâæ îñòàíí³õ ï’ÿòè ðîê³â 
ê³ëüê³ñòü ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ â ì. Êèºâ³ çðîñëà íà 
12,3 %. Ìàéæå 2 % äèòÿ÷îãî íàñåëåííÿ ñòîëèö³ 
ìàº ³íâàë³äí³ñòü. 

Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ 
çàðåºñòðîâàíà ó Äåñíÿíñüêîìó, Äàðíèöüêî-
ìó, Ñâÿòîøèíñüêîìó òà Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-
íàõ. Ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òåíäåíö³ÿ äî çá³ëüøåííÿ 
ê³ëüêîñò³ ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó, 
Äàðíèöüêîìó, Ïå÷åðñüêîìó, Äåñíÿíñüêîìó, 
Ïîä³ëüñüêîìó, Ñîëîì’ÿíñüêîìó, Äí³ïðîâñüêîìó, 
Îáîëîíñüêîìó, Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîíàõ ì³ñòà.  

²ñíóþ÷³ òåíäåíö³¿ ³ç çàõâîðþâàí³ñòþ òà äè-
òÿ÷îþ ³íâàë³äí³ñòþ âèìàãàþòü ñâîº÷àñíîãî, 
êâàë³ô³êîâàíîãî ðàííüîãî âòðó÷àííÿ, çàáåç-
ïå÷åííÿ äîñòóïó ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ äî ÿê³ñíèõ 
ïîñëóã ç ðåàá³ë³òàö³¿ òà àá³ë³òàö³¿, ³íêëþçèâíî¿ 
îñâ³òè, ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâîãî ñåðåäîâèùà 
äëÿ ðåàë³çàö³¿ ¿õ ïðàâ, íàëåæíî¿ ñîö³àë³çàö³¿ 
òà ðîçâèòêó òâîð÷èõ çä³áíîñòåé. Íàòîì³ñòü, ÿê 
çàñâ³ä÷óþòü äîñë³äæåííÿ, òàê³ ïîñëóãè ùå º 
íåäîñòóïíèìè äëÿ ïåðåâàæíî¿ ê³ëüêîñò³ ä³òåé ç 
îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè òà ¿õ ñ³ìåé. Ïîïðè ïåâíó 
àêòèâ³çàö³þ ³íêëþçèâíèõ ïðîöåñ³â, ê³ëüê³ñòü ä³òåé 
ç ïñèõîô³çè÷íèìè ïîðóøåííÿìè, ó òîìó ÷èñë³ ç 
³íâàë³äí³ñòþ, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ì³ñòà, º íåçíà÷íîþ.  

Êð³ì ñòàíó çäîðîâ’ÿ äèòèíè, îäí³ºþ ç âèçíà-
÷àëüíèõ ïðè÷èí ïîòðàïëÿííÿ ä³òåé äî ³íòåðíàò³â 
º íåñïðîìîæí³ñòü áàòüê³â çàáåçïå÷èòè ïîòðåáè 
äèòèíè, çîêðåìà ÷åðåç á³äí³ñòü ðîäèí. Ìàéæå 
â 19 % äîìîãîñïîäàðñòâ ç ä³òüìè ì³ñòà º ä³òè, 
ÿê³ íå ìàþòü îäíîãî ÷è îáîõ áàòüê³â, 8,9 % 
äîìîãîñïîäàðñòâ ç ä³òüìè ìàþòü îäíîãî äî-
ðîñëîãî, 0,6 % – ñêëàäàþòüñÿ ëèøå ç ä³òåé òà 
íåïðàöþþ÷èõ ïåíñ³îíåð³â. Â îñòàíí³ ðîêè â ì³ñò³ 
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ âèïåðåäæàþ÷à òåíäåíö³ÿ äî 
çðîñòàííÿ ð³âíÿ òà ãëèáèíè á³äíîñò³. Íàéá³ëüøå 
â³ä á³äíîñò³ ïîòåðïàþòü ñàìå ðîäèíè ç ä³òüìè. 

Ï³ä ÷àñ îïèòóâàííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè Êè-
¿âñüêèì ì³æíàðîäíèì ³íñòèòóòîì ñîö³îëîã³¿ ó 
ãðóäí³ 2016 ðîêó 18,5 % ðåñïîíäåíò³â ïîâ³äî-
ìèëè, ùî ¿õ ñ³ì’ÿì íå âèñòà÷àº ãðîøåé íàâ³òü íà 
¿æó, 51,3 % – ãðîøåé âèñòà÷àº ëèøå íà ¿æó, àëå 
êóïóâàòè îäÿã âæå âàæêî. Êèÿíè, îïèòàí³ ó ðàìêàõ 
ðåàë³çàö³¿ Ïðîåêòó, îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ ïðè÷èí 
ñîö³àëüíîãî ñèð³òñòâà âèçíà÷èëè íèçüêèé ð³âåíü 
æèòòÿ, íåäîñòàòí³é ð³âåíü äåðæàâíî¿ äîïîìîãè 
òà â³äñóòí³ñòü ïîñò³éíî¿ ðîáîòè.

Çðîñòàº ê³ëüê³ñòü ñ³ìåé, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó 
ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ òà ïîòðåáóþòü 
ñèñòåìíî¿, êîìïëåêñíî¿ äîïîìîãè. Ó 2016 ðîö³ 
òàêèõ ñ³ìåé âèÿâëåíî 5823, â ÿêèõ âèõîâóâàëîñü 
7244 äèòèíè. Â òîé ÷àñ ÿê â 2010 ðîö³ òàêèõ 
ñ³ìåé áóëî 2887 (4506 ä³òåé). Çðîñòàº ê³ëüê³ñòü 
ä³òåé, ÿê³ ïðîõîäÿòü ðåàá³ë³òàö³þ â çàêëàäàõ 
òèì÷àñîâîãî ïåðåáóâàííÿ, ÷åòâåðòà ÷àñòèíà 
ç ÿêèõ ïîòðàïëÿº äî öèõ çàêëàä³â ïîâòîðíî. 
Ãîñòðîþ çàëèøàºòüñÿ ïðîáëåìà êàäðîâîãî 
çàáåçïå÷åííÿ öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ 
ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ (íàâàíòàæåííÿ íà îäíîãî 
ñïåö³àë³ñòà ñòàíîâèòü 67 ñ³ìåé ïðè íîðìàòèâ³ 
10 ñ³ìåé). ×åðåç ñëàáêó âçàºìîä³þ ñóá’ºêò³â 
ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè  ùîäî ïîòðàïëÿííÿ ñ³ìåé 
ó ñêëàäí³ æèòòºâ³ îáñòàâèíè, ïîïåðåäæåííÿ 
ñîö³àëüíîãî ñèð³òñòâà, ïîòðàïëÿííÿ ä³òåé â ³í-
òåðíàòí³ çàêëàäè åôåêòèâí³ñòü ïðîô³ëàêòè÷íèõ 
çàõîä³â çàëèøàºòüñÿ íåâèñîêîþ.

Ïðîöåñàìè äå³íñòèòóö³àë³çàö³¿ áóäóòü îõîïëåí³ 
26 ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â, ç íèõ 2 çàêëàäè ñèñòåìè 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, 2 – ñèñòåìè ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó, 22 – ñèñòåìè îñâ³òè. Çàãàëüíà ïîòóæí³ñòü 
³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â, îõîïëåíèõ ïàñïîðòèçàö³ºþ 
â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ Ïðîåêòó, ñòàíîâèòü 5906 
ì³ñöü, ó òîìó ÷èñë³ 270 ì³ñöü – â áóäèíêàõ äèòèíè 
ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, 490 – ó äèòÿ÷èõ áó-
äèíêàõ-³íòåðíàòàõ ñèñòåìè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó 
íàñåëåííÿ, 5146 – â ³íòåðíàòíèõ çàêëàäàõ ñèñ-
òåìè îñâ³òè. Íà ÷àñ ïàñïîðòèçàö³¿ â ³íòåðíàòàõ 
ì³ñòà ïåðåáóâàëî 4575 ä³òåé, ùî ñêëàäàëî 0,9 % 
çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ äèòÿ÷îãî íàñåëåííÿ ì³ñòà. 

Â ³íòåðíàòàõ ïðîæèâàþòü 282 äèòèíè-ñèðîòè 
òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ 
(6,2 %), ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ – 1947 (42,6 %), 
ä³òåé ç ïîðóøåííÿìè ïñèõîô³çè÷íîãî ðîç-
âèòêó – 4449 (97,2 %). Â ³íòåðíàòàõ âèõîâóºòüñÿ 
ìàéæå êîæíà ï’ÿòà äèòèíà ç ³íâàë³äí³ñòþ. Ä³òåé 
ìîëîäøîãî â³êó (äî 6 ðîê³â) ñåðåä âèõîâàíö³â 

³íòåðíàò³â – 7,2 %, ñåðåä ÿêèõ 116 ä³òåé – öå ä³òè 
ó â³ö³ äî 3-õ ðîê³â, ïîíàä 15 % âèõîâàíö³â – öå 
ä³òè ó â³ö³ 15-17 ðîê³â.

Ñòàòåâî-â³êîâèé ñêëàä âèõîâàíö³â 
òà âèõîâàíîê ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â

Усього у тому числі за віком
0–3 
роки

4–6 
років

7–10 
років

11–14 
років

15–17 
років

Усього дітей 4575 116 211 1868 1690 690
% до загальної 
кількості 
дітей

2,6 4,6 40,8 36,9 15,1

Хлопці 2857 56 118 1197 1027 459
% до загальної 
кількості дітей 
відповідного 
віку

62,4 48,3 55,9 64,1 60,8 66,5

Дівчата 1718 60 93 671 663 231
% до загальної 
кількості дітей 
відповідного 
віку 

37,6 51,7 44,1 35,9 39,2 33,5

Ïðîâåäåí³ ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó íàóêîâ³ 
äîñë³äæåííÿ âèçíà÷àþòü âêðàé íåãàòèâíèé 
âïëèâ íà ðîçâèòîê äèòèíè ïåðåáóâàííÿ â ³íòåð-
íàòíîìó çàêëàä³, îñîáëèâî ó â³ö³ äî 3-õ ðîê³â. Ó 
òàêèõ ä³òåé íàéá³ëüøå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çàòðèìêà 
ô³çè÷íîãî òà ïñèõîåìîö³éíîãî ðîçâèòêó. Îêð³ì 
òîãî, òðèâàëå ïðîæèâàííÿ äèòèíè â ³íòåðíàòíîìó 
çàêëàä³ ìàº âåëèê³ ðèçèêè ïîòåðïàííÿ â³ä óñ³õ 
ôîðì íàñèëüñòâà. Á³ëüø³ñòü âèïóñêíèê³â ³íòåð-
íàòíèõ çàêëàä³â íå ãîòîâ³ äî ñàìîñò³éíîãî æèòòÿ 
ó ñîö³óì³, ñ³ì’ÿõ. Òàê³ ä³òè, ÿê ïðàâèëî, ìàþòü 
íèçüê³ ìîæëèâîñò³ äëÿ äîñÿãíåííÿ óñï³øíîñò³ 
ó äîðîñëîìó æèòò³, ñõèëüí³ äî ïðàâîïîðóøåíü, 
àëêîãîë³çìó, âòðàòè ñ³ìåéíèõ ö³ííîñòåé òîùî. 

Ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî 93,8 % âèõîâàíö³â òà âè-
õîâàíîê ³íòåðíàò³â âëàøòîâàí³ äî öèõ çàêëàä³â 
ç ³í³ö³àòèâè áàòüê³â. Ïðè öüîìó ïðè ïðèéíÿòò³ 
ð³øåííÿ ùîäî äîö³ëüíîñò³ íàïðàâëåííÿ äèòèíè 
äî ³íòåðíàòó, ÿê ïðàâèëî, íå çàáåçïå÷óºòüñÿ 
³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä. 

Ïîïðè âèçíà÷åíèé íà äåðæàâíîìó ð³âí³ ïð³î-
ðèòåò ï³äòðèìêè ñ³ì’¿ òà ðîçâèòêó ñ³ìåéíèõ ôîðì 
âèõîâàííÿ ä³òåé, â îñòàíí³ ï’ÿòü ðîê³â ê³ëüê³ñòü 
ä³òåé, çàðàõîâàíèõ äî ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â 
ì³ñòà, çðîñòàº. 

Ïîïîâíåííÿ ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â ì³ñòà, çî-
êðåìà çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõóíîê ä³òåé ç ³íøèõ 
ðåã³îí³â Óêðà¿íè. ̄ õ ÷àñòêà ñòàíîâèòü ìàéæå 12 % 
çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ âèõîâàíö³â.

Îáñÿãè ô³íàíñóâàííÿ ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â, 
îõîïëåíèõ ïàñïîðòèçàö³ºþ, ç çàãàëüíîãî ôîí-
äó ì³ñöåâîãî áþäæåòó ó 2016 ðîö³ ñòàíîâèëè 
354,1 ìëí ãðí. Îñíîâíèìè ñòàòòÿìè ó ñòðóêòóð³ 
âèäàòê³â ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â º îïëàòà ïðàö³ 
ïðàö³âíèê³â òà íàðàõóâàííÿ íà íå¿ (72,55 %), 
îïëàòà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òà åíåðãîíîñ³¿â äëÿ 
çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ çàêëàäó (12,8 %), 
çä³éñíåííÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó òà ïðèäáàííÿ 
îáëàäíàííÿ (ïðåäìåò³â) äîâãîñòðîêîâîãî êîðèñ-
òóâàííÿ (3,52 %), ³íø³ ïîòî÷í³ âèòðàòè (3,58 %). 
Ïðÿì³ âèòðàòè íà áàçîâ³ ïîòðåáè äèòèíè â õàð-
÷óâàíí³ òà ë³êóâàíí³ ñòàíîâèëè ó 2016 ðîö³ ëèøå 
7,55 % çàãàëüíèõ âèäàòê³â.

Íà ÷àñ ïàñïîðòèçàö³¿ ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â 
ôàêòè÷íà ê³ëüê³ñòü ¿õ ïðàö³âíèê³â ñòàíîâèëà 
2727 îñ³á, ç ÿêèõ 51,6 % ñòàíîâëÿòü ïåäàãîãè, 
32,6 % – òåõí³÷íèé ïåðñîíàë, 11,6 % – ñåðåä-
í³é òà ìîëîäøèé ìåäè÷íèé ïåðñîíàë. Ó òîé 
æå ÷àñ, âðàõîâóþ÷è êîíòèíãåíò âèõîâàíîê òà 
âèõîâàíö³â ³íòåðíàò³â, âêðàé íåäîñòàòíüîþ 
º ê³ëüê³ñòü ïñèõîëîã³â – 28 îñ³á, ë³êàð³â ð³çíî¿ 
ñïåö³àë³çàö³¿, çîêðåìà, ë³êàð³â-ïåä³àòð³â – 35 
îñ³á, äèòÿ÷èõ ïñèõ³àòð³â – 13 îñ³á, äèòÿ÷èõ íå-
âðîëîã³â – 4 îñîáè, ðåàá³ë³òîëîã³â – 4 îñîáè, 
äèòÿ÷èõ îôòàëüìîëîã³â – 2 îñîáè. 21 % ïîñàä 
â ³íòåðíàòàõ º âàêàíòíèìè, ð³âåíü çàïîâíåííÿ 
øòàòíèõ ïîñàä êîëèâàºòüñÿ â³ä 100 % äî 55 %, 
ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íèçüêó ìîòèâàö³þ ïðàö³âíèê³â 
³íòåðíàò³â. Óñå öå íåãàòèâíî âïëèâàº íà ÿê³ñòü 
äîãëÿäó òà âèõîâàííÿ ä³òåé.

Çà ï³äñóìêàìè êîìïëåêñíîãî îö³íþâàííÿ ñòàíó 
³íñòèòóö³éíîãî äîãëÿäó çà ä³òüìè, äîòðèìàííÿ 
òà çàõèñòó ïðàâ äèòèíè â ³íòåðíàòíèõ çàêëàäàõ 
ì³ñòà, çä³éñíåíîãî ç âèêîðèñòàííÿì ñïåö³àëüíî 
ðîçðîáëåíèõ ìåòîäîëîã³¿ òà ³íñòðóìåíòàð³þ, ìàê-
ñèìàëüíó ê³ëüê³ñòü áàë³â (100 áàë³â) íå îòðèìàâ 
æîäåí ç ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â. Æîäåí ³íòåðíàò ç 
ö³ëîäîáîâèì ïåðåáóâàííÿì ä³òåé íå çàáåçïå÷óº 
óñ³ ïîòðåáè äèòèíè, ó òîìó ÷èñë³ ùîäî ¿¿ ðîç-
âèòêó òà ñîö³àë³çàö³¿. Íàéâèùó îö³íêó ïîíàä 70 
áàë³â îòðèìàâ îäèí ³íòåðíàòíèé çàêëàä, â³ä 60 
äî 69 áàë³â îòðèìàëè 9 ³íòåðíàò³â, â³ä 50 äî 60 
áàë³â – 12 ³íòåðíàò³â, íàéíèæ÷ó ê³ëüê³ñòü áàë³â, 
ìåíøå 50, îòðèìàëè 4 ³íòåðíàòè. 

Àíàë³ç çàñâ³ä÷èâ, ùî äî îñíîâíèõ ïðè÷èí 
ïåðåáóâàííÿ ä³òåé â ³íòåðíàòíèõ çàêëàäàõ 

ÂÑÒÓÏ
Îäíèì ³ç ïð³îðèòåòíèõ çàâäàíü ðîçâèòêó 

ì. Êèºâà ÿê ñó÷àñíî¿ ºâðîïåéñüêî¿ ñòîëèö³ º çà-
áåçïå÷åííÿ ïðàâà êîæíî¿ äèòèíè íà ãàðìîí³éíèé 
ðîçâèòîê, çðîñòàííÿ òà âèõîâàííÿ â áåçïå÷íîìó 
ñ³ìåéíîìó ñåðåäîâèù³, ïðàâ ä³òåé íà ÿê³ñí³ îñâ³ò-
í³, ìåäè÷í³, ðåàá³ë³òàö³éí³, ñîö³àëüí³ ïîñëóãè çà 
ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, çàïîá³ãàííÿ ñîö³àëüíîìó 
ñèð³òñòâó, ñåãðåãàö³¿ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ.

Óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ëèøå ñ³ì’ÿ º ïðèðîäíèì 
ñåðåäîâèùåì äëÿ çðîñòàííÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ òà 
çàõèñòó äèòèíè, îòðèìàííÿ íåþ íåîáõ³äíèõ 
ñîö³àëüíèõ íàâè÷îê äëÿ ìàéáóòíüîãî äîðîñ-
ëîãî æèòòÿ â ñ³ì’¿ òà ãðîìàä³, çàáåçïå÷åííÿ 
òîëåðàíòíîãî ñòàâëåííÿ äî îñ³á ç îñîáëèâè-
ìè ïîòðåáàìè òà íåòåðïèìîñò³ äî ïîðóøåíü 
ïðàâ äèòèíè, Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà, ÿê ïðåä-
ñòàâíèöüêèé îðãàí òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, 
âèçíà÷èëà äå³íñòèòóö³àë³çàö³þ ñòðàòåã³÷íèì 
çàâäàííÿì íà 2017 – 2025 ðîêè. Ðîçóì³þ÷è 
äå³íñòèòóö³àë³çàö³þ ÿê ïðîöåñ ïåðåõîäó â³ä 
äîãëÿäó òà âèõîâàííÿ ä³òåé-ñèð³ò, ä³òåé, ïî-
çáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ä³òåé ç 
³íâàë³äí³ñòþ, ä³òåé ³ç ñ³ìåé, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó 
ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, â ³íòåðíàòíèõ 
çàêëàäàõ, äî äîãëÿäó òà âèõîâàííÿ âñ³õ ä³òåé 
ó ñ³ìåéíîìó ñåðåäîâèù³, à òàêîæ ñòâîðåííÿ 
íåîáõ³äíèõ óìîâ ùîäî äîñòóïíîñò³ ïîñëóã äëÿ 
ä³òåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè òà ñ³ìåé, â ÿêèõ 
âèõîâóþòüñÿ òàê³ ä³òè, ìàêñèìàëüíî íàáëèæåíèõ 
äî ì³ñöü ¿õ ïðîæèâàííÿ, ì³ñüêà âëàäà âèçíà÷àº 
ÿê ïð³îðèòåòí³ êîíêðåòí³ çàâäàííÿ òà çàõîäè, ùî 
ì³ñòÿòüñÿ ó öüîìó ïëàí³, à òàêîæ â ³íøèõ ïëàíàõ 
³ ïðîãðàìàõ, ðåàë³çàö³ÿ ÿêèõ â³äïîâ³äàòèìå 
ñòðàòåã³÷íèì ö³ëÿì äå³íñòèòóö³àë³çàö³¿. Âèêî-
íàííÿ âèçíà÷åíèõ çàâäàíü òà äîñÿãíåííÿ ö³ëåé 
äå³íñòèòóö³àë³çàö³¿ ìàº ïîçèòèâíî âïëèíóòè ÿê 
íà ñòàí çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ äèòèíè, çìåíøåííÿ 
äèñêðèì³íàö³éíèõ ïðîÿâ³â ó êè¿âñüê³é ãðîìàä³, 
òàê ³ íà ðîçâèòîê ñàìî¿ ãðîìàäè øëÿõîì äî-
ëó÷åííÿ äî ñóñï³ëüíîãî òà åêîíîì³÷íîãî æèòòÿ 
á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ ä³ºçäàòíèõ òà ñàìîñò³éíèõ 
äîðîñëèõ îñ³á.

Ïðîåêò Ïëàíó ðåôîðìóâàííÿ/ïåðåïðîô³-
ëþâàííÿ/òðàíñôîðìàö³¿ äèòÿ÷èõ ³íòåðíàòíèõ 
çàêëàä³â, ðîçâèòêó ñèñòåìè ñîö³àëüíèõ ïîñëóã 
ñ³ì’ÿì ç ä³òüìè òà ñ³ìåéíî îð³ºíòîâàíèõ ïîñëóã 
(äå³íñòèòóö³àë³çàö³¿) ó ãðîìàä³ ì. Êèºâà (äàë³ – 
Ïëàí äå³íñòèòóö³àë³çàö³¿) ðîçðîáëåíî ãðóïîþ 
åêñïåðò³â ïðîåêòó «Ìîäåðí³çàö³ÿ ñèñòåìè ñî-
ö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè íàñåëåííÿ Óêðà¿íè», ùî 
ô³íàíñóºòüñÿ çà ðàõóíîê ïîçèêè Ì³æíàðîäíîãî 
áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó (äàë³ – Ïðîåêò), 
òà çà ó÷àñò³ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, óñòàíîâ, çà-

êëàä³â, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ì. Êèºâà. 
 Ïëàí äå³íñòèòóö³àë³çàö³¿ ðîçðîáëåíî:
– ç óðàõóâàííÿì ðåçóëüòàò³â âèâ÷åííÿ ðå-

àëüíîãî ñòàíó ³íñòèòóö³éíîãî äîãëÿäó çà ä³òüìè 
â ì. Êèºâ³, ï³äñóìê³â ïàñïîðòèçàö³¿ ³íòåðíàòíèõ 
çàêëàä³â, ³íâåíòàðèçàö³¿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã òà 
àíàë³çó ñóá’ºêò³â ¿õ íàäàííÿ;

– íà ï³äñòàâ³ òà ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü òàêèõ 
ì³æíàðîäíèõ äîêóìåíò³â, ÿê Êîíâåíö³ÿ ÎÎÍ ïðî 
ïðàâà äèòèíè, Êîíâåíö³ÿ ÎÎÍ ïðî ïðàâà îñ³á 
ç ³íâàë³äí³ñòþ, Êåð³âí³ ïðèíöèïè ÎÎÍ ùîäî 
àëüòåðíàòèâíîãî äîãëÿäó çà ä³òüìè. 

Â îñíîâó Ïëàíó äå³íñòèòóö³àë³çàö³¿ òàêîæ 
óâ³éøëè Çàãàëüíîºâðîïåéñüê³ ðåêîìåíäàö³¿ 
ùîäî ïåðåõîäó â³ä ³íñòèòóö³éíî¿ ñèñòåìè äî-
ãëÿäó äî ñèñòåìè, ÿêà áàçóºòüñÿ íà ïîñëóãàõ ó 
ñ³ì’¿ òà ãðîìàä³.

Ïðàâîâîþ îñíîâîþ Ïëàíó äå³íñòèòóö³àë³çàö³¿ 
º Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè, Ñ³ìåéíèé êîäåêñ Óêðà¿íè, 
çàêîíè Óêðà¿íè «Ïðî îõîðîíó äèòèíñòâà», «Ïðî 
çàáåçïå÷åííÿ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ óìîâ ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâ-
ëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ», «Ïðî ñîö³àëüíó 
ðîáîòó ç ñ³ì’ÿìè, ä³òüìè òà ìîëîääþ», «Ïðî 
ñîö³àëüí³ ïîñëóãè», «Ïðî îñâ³òó», Íàö³îíàëüíà 
ñòðàòåã³ÿ ïðîô³ëàêòèêè ñîö³àëüíîãî ñèð³òñòâà 
íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, çàòâåðäæåíà Óêàçîì 
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 22.10.2012, Íàö³îíàëüíà 
ñòðàòåã³ÿ ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè ³íñòèòóö³éíîãî 
äîãëÿäó òà âèõîâàííÿ ä³òåé íà 2017-2026 ðîêè, 
ñõâàëåíà Ðàäîþ Ðåôîðì çà ó÷àñòþ Ïðåçèäåí-
òà Óêðà¿íè,  à òàêîæ ³íø³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ 
àêòè, çàòâåðäæåí³ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, 
Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè, Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè, öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ 
âëàäè ç ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ äèòèíè òà 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ñ³ìåé òà ä³òåé.

ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÑÒÀÍ ²ÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ 
ÄÎÃËßÄÓ ÇÀ Ä²ÒÜÌÈ Â Ì. ÊÈªÂ²
Õàðàêòåðíîþ îçíàêîþ äåìîãðàô³÷íèõ òåí-

äåíö³é ó ì. Êèºâ³ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ï’ÿòè ðîê³â 
º ùîð³÷íå çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñò³ íàñåëåííÿ 
ìàéæå íà 20 òèñÿ÷ îñ³á, ó òîìó ÷èñë³ çðîñòàííÿ 
äèòÿ÷îãî íàñåëåííÿ. Âïðîäîâæ îñòàíí³õ ï’ÿòè 
ðîê³â ê³ëüê³ñòü ä³òåé ó ñòîëèö³ çðîñëà íà 10,6 %. 
×èñåëüí³ñòü ïîñò³éíîãî äèòÿ÷îãî íàñåëåííÿ 
â³êîì â³ä 0 äî 17 ðîê³â ñòàíîì íà 01.01.2016  
ñòàíîâèëà 511,3 òèñ. îñ³á.

Íàéá³ëüøà ÷èñåëüí³ñòü äèòÿ÷îãî íàñåëåííÿ â³-
êîì â³ä 0 äî 17 ðîê³â çàðåºñòðîâàíà ó Äàðíèöüêîìó 
(13,9 %), Äåñíÿíñüêîìó (13,8 %), Äí³ïðîâñüêîìó 
(12,5 %), Ñâÿòîøèíñüêîìó (12,2 %) ðàéîíàõ, íàé-
ìåíøà – ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ (3 %) ì. Êèºâà. 

1. Çàòâåðäèòè Ïëàí ðåôîðìóâàííÿ  /ïåðåïðî-
ô³ëþâàííÿ/ òðàíñôîðìàö³¿ äèòÿ÷èõ ³íòåðíàòíèõ 
çàêëàä³â, ðîçâèòêó ñèñòåìè ñîö³àëüíèõ ïîñëóã 
ñ³ì’ÿì ç ä³òüìè òà ñ³ìåéíî îð³ºíòîâàíèõ ïîñëóã 
(äå³íñòèòóö³àë³çàö³¿) ó ãðîìàä³  ì. Êèºâà (äàë³ – 
Ïëàí äå³íñòèòóö³àë³çàö³¿) çã³äíî ç äîäàòêîì 1 
äî öüîãî ð³øåííÿ. 

2. Ïðèçíà÷èòè ãîëîâîþ ì³ñüêî¿ êîîðäèíàö³é-
íî¿ Ðàäè çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâîðîçíèêà Ì. Þ.

3. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) âæèòè óñ³õ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ 
çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà âèêîíàííÿ Ïëàíó äå-
³íñòèòóö³àë³çàö³¿.

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó. 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 26 (1838), вівторок, 13 березня 2018 р.
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ì. Êèºâà ñë³ä â³äíåñòè çðîñòàþ÷ó á³äí³ñòü ðîäèí 
ç ä³òüìè, ñêëàäí³ æèòòºâ³ îáñòàâèíè, áåçâ³äïî-
â³äàëüíå áàòüê³âñòâî. Êð³ì òîãî, ñàì³ çàêëàäè 
çàö³êàâëåí³ â çáåðåæåíí³ êîíòèíãåíòó, çá³ëü-
øåíí³ ê³ëüêîñò³ âèõîâàíö³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü 
íà ïîâíîìó äåðæàâíîìó óòðèìàíí³. Òàê, ³ç 125 
ïåðåì³ùåíèõ ç ³íòåðíàò³â ì. Êèºâà ä³òåé íà ìî-
ìåíò ïàñïîðòèçàö³¿ 92,8 % ñòàíîâëÿòü âèõîâàíö³ 
áóäèíê³â äèòèíè ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Ç 
íèõ ó á³îëîã³÷í³ ñ³ì’¿ áóëè ðå³íòåãðîâàí³ 27,2 % 
ïåðåì³ùåíèõ ä³òåé, 13,6 % – óñèíîâëåíî,  34,4 % – 
âëàøòîâàí³ ï³ä îï³êó, 1,6 % – ïåðåäàí³ íà âèõî-
âàííÿ ó äèòÿ÷³ áóäèíêè ñ³ìåéíîãî òèïó. 

Íà ðîçøèðåííÿ ³íñòèòóö³éíîãî äîãëÿäó çà 
ä³òüìè òàêîæ âïëèâàþòü:

– â³äñóòí³ñòü ñèñòåìíî¿ ðîáîòè ç ñ³ì’ÿìè, 
ÿê³ çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ âëàøòóâàëè ä³òåé â 
³íòåðíàòè, ùîäî âèÿâëåííÿ òà óñóíåííÿ ïðè÷èí 
òàêîãî âëàøòóâàííÿ;

– â³äñóòí³ñòü äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ ÿê³ñíèõ 
ïîñëóã, ñïðÿìîâàíèõ íà äîïîìîãó ñ³ì’ÿì â ïî-
äîëàíí³ ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèí;

– â³ääàëåí³ñòü ðåàá³ë³òàö³éíèõ, îñâ³òí³õ òà 
ñîö³àëüíèõ ïîñëóã â³ä ì³ñöü ïîñò³éíîãî ïðîæè-
âàííÿ ñ³ìåé, ùî âèõîâóþòü äèòèíó ç ³íâàë³äí³ñòþ,  
íåïðèñòîñîâàí³ñòü ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó;

– áàòüê³âñüêà íåêîìïåòåíòí³ñòü ó âèõîâàíí³ 
ä³òåé ç ïîðóøåííÿìè ïñèõîô³çè÷íîãî ðîçâèòêó 
òà ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ; â³äñóòí³ñòü ñèñòåìíîãî 
íàâ÷àííÿ, ³íôîðìóâàííÿ áàòüê³â, ùî âèõîâóþòü 
äèòèíó ç ³íâàë³äí³ñòþ, ïðî îñîáëèâîñò³ ôîðìó-
âàííÿ ó íèõ ñîö³àëüíèõ íàâè÷îê òîùî;

– íåäîñòóïí³ñòü ïîñëóã ç ïàë³àòèâíîãî/õîñï³ñ-
íîãî äîãëÿäó, íàäàííÿ ïðèòóëêó, äåííîãî äîãëÿäó, 
òðàíçèòíîãî ïåðåáóâàííÿ, à òàêîæ â³äñóòí³ñòü 
³íñòèòóòó êâàë³ô³êîâàíèõ ïîì³÷íèê³â äëÿ áàòüê³â, 
ùî âèõîâóþòü äèòèíó ç ³íâàë³äí³ñòþ;

– â³äñóòí³ñòü ðîçâèíåíî¿ ìåðåæ³ çàãàëüíî-
îñâ³òí³õ çàêëàä³â äëÿ ³íêëþçèâíî¿ îñâ³òè, íåãî-
òîâí³ñòü ãðîìàäè, ïåäàãîã³÷íèõ êîëåêòèâ³â, ä³òåé 
òà áàòüê³â äî ñïðèéíÿòòÿ äèòèíè ç ³íâàë³äí³ñòþ 
ó çàãàëüíîîñâ³òíüîìó çàêëàä³;

– íèçüêèé ð³âåíü ðîçâèòêó ñ³ìåéíèõ ôîðì 
âèõîâàííÿ, â³äñóòí³ñòü ïðîãðàì ç ï³äãîòîâêè òà 
äîäàòêîâî¿ ï³äòðèìêè ñ³ìåé, ÿê³ ãîòîâ³ ïðèéíÿòè 
íà âèõîâàííÿ äèòèíó ç ³íâàë³äí³ñòþ àáî âàäàìè 
ïñèõîô³çè÷íîãî ðîçâèòêó. 

Ó çâ’ÿçêó ç öèì òà ç ìåòîþ ïîäîëàííÿ íåãà-
òèâíèõ ÷èííèê³â, ùî âïëèâàþòü íà ñòàí çàáåç-
ïå÷åííÿ ïðàâ ä³òåé-ñèð³ò, ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ 
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ, 
çàïðîâàäæåííÿ òà åôåêòèâíå çä³éñíåííÿ ïðîöåñ³â 
äå³íñòèòóö³àë³çàö³¿ ìàº êîíñîë³äóâàòè çóñèëëÿ 
ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè, êîìóíàëüíèõ çàêëàä³â, 
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà  ãðîìàäè â ö³ëîìó.  

ÌÅÒÀ ÒÀ ÇÀÂÄÀÍÍß 
ÄÅ²ÍÑÒÈÒÓÖ²ÀË²ÇÀÖ²¯

Ãîëîâíîþ ìåòîþ ïðîöåñó äå³íñòèòóö³àë³çà-
ö³¿ º ïåðåõ³ä â³ä ³íòåðíàòíî¿ ñèñòåìè äîãëÿäó 
òà âèõîâàííÿ äî äîãëÿäó òà âèõîâàííÿ ä³òåé 
ó ñ³ìåéíîìó àáî íàáëèæåíîìó äî ñ³ìåéíîãî 
ñåðåäîâèù³. Äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè áàçóºòüñÿ íà 
ðåàë³çàö³¿ êîìïëåêñíèõ çàâäàíü ùîäî ñòâîðåííÿ 
íà ð³âí³ ãðîìàäè ðîçâèíåíî¿ ñèñòåìè ñîö³àëü-
íèõ, îñâ³òí³õ, ìåäèêî-ðåàá³ë³òàö³éíèõ ïîñëóã, 
ñïðÿìîâàíèõ íà çàäîâîëåííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ 
ïîòðåá ñ³ìåé ç ä³òüìè òà ä³òåé ç îñîáëèâèìè 
ïîòðåáàìè. Çàçíà÷åíå ñòâîðèòü ðåàëüíó àëü-
òåðíàòèâó ðîçì³ùåííþ ä³òåé â ³íòåðíàòíèõ 
çàêëàäàõ, çàáåçïå÷èòü ðîçâèòîê â ãðîìàä³ óìîâ 
äëÿ ôîðìóâàííÿ â³äïîâ³äàëüíîãî áàòüê³âñòâà òà 
ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ, ï³äâèùèòü åôåêòèâ-
í³ñòü ñèñòåìè îï³êè òà ï³êëóâàííÿ íàä ä³òüìè, 
àäðåñí³ñòü äåðæàâíî¿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè, 
ñïðèÿòèìå ôîðìóâàííþ ð³âíÿ íåòåðïèìîñò³ 
äî ïîðóøåíü ïðàâ äèòèíè òà çìåíøåííþ ð³âíÿ 
ñîö³àëüíîãî ñèð³òñòâà.

Ïëàíîì äå³íñòèòóö³àë³çàö³¿ ïåðåäáà÷åíà 
ðåàë³çàö³ÿ êîíêðåòíèõ çàõîä³â â³äïîâ³äíî äî 
âèçíà÷åíèõ çàâäàíü çà íàñòóïíèìè íàïðÿìàìè:

– ðîçâèòîê ñèñòåìè ñîö³àëüíèõ ïîñëóã 
ó ãðîìàä³ ì. Êèºâà òà ïðîãðàì ï³äòðèìêè 
ñ³ìåé ç ä³òüìè

Ó ïðîöåñ³ äå³íñòèòóö³àë³çàö³¿ ìàº áóòè ñòâî-
ðåíà ñèñòåìà, ÿêà áàçóâàòèìåòüñÿ íà âèçíà-
÷åíí³ ïîòðåá ð³çíèõ êàòåãîð³é ñ³ìåé ç ä³òüìè 
òà ä³òåé ó ñîö³àëüíèõ ïîñëóãàõ, îö³íö³ ð³âíÿ ¿õ 
çàäîâîëåííÿ, ùîð³÷íîìó âèçíà÷åíí³ ïð³îðèòåò³â 
ó ïîñëóãàõ. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîçâèòîê ïîñëóã 
ðàííüîãî âòðó÷àííÿ, äåííîãî äîãëÿäó, òðàíçèò-
íîãî ïåðåáóâàííÿ, ï³äòðèìàíîãî ïðîæèâàííÿ, 
ïàë³àòèâíîãî/õîñï³ñíîãî äîãëÿäó, ïîñëóã ùîäî 
ðîçâèòêó áàòüê³âñüêîãî ïîòåíö³àëó, ïàòðîíàòó ³ 
íàñòàâíèöòâà, ³íòåãðîâàíèõ ïîñëóã ùîäî ñîö³-
àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ òà ô³çè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé 
ç ³íâàë³äí³ñòþ òà ïîðóøåííÿìè ïñèõîô³çè÷íîãî 
ðîçâèòêó, ï³äãîòîâêè ä³òåé äî ñàìîñò³éíîãî æèòòÿ 
òîùî. Áóäå ðîçðîáëåíî ìåõàí³çìè àäðåñíî¿ 
ï³äòðèìêè òà íàäàííÿ ïîñëóã ñ³ì’ÿì, â ÿê³ áóäóòü 
âëàøòîâàí³ (ðå³íòåãðîâàí³) ä³òè ç ³íòåðíàòíèõ 
çàêëàä³â ó ïðîöåñ³ ¿õ ðåôîðìóâàííÿ, à òàêîæ 
óñèíîâëþâà÷àì, îï³êóíàì òà ï³êëóâàëüíèêàì, 
ïðèéîìíèì áàòüêàì, äèòÿ÷èì áóäèíêàì ñ³ìåé-
íîãî òèïó. Âèð³øàëüíîãî çíà÷åííÿ äëÿ ðîçâèòêó 
ñèñòåìè ïîñëóã ìàº çàâäàííÿ ùîäî ñóòòºâîãî 
ðîçøèðåííÿ êîëà ñóá’ºêò³â – íàäàâà÷³â ñîö³-
àëüíèõ ïîñëóã çà ðàõóíîê çàëó÷åííÿ íà çàñàäàõ 
ñîö³àëüíîãî çàìîâëåííÿ, êîíêóðñíîãî â³äáîðó 

òà ïðîãðàì äåðæàâíî-ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà 
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíè-
öòâà, ³íøèõ íåäåðæàâíèõ îðãàí³çàö³é, à òàêîæ 
ñòâîðåííÿ ä³ºâîãî ìåõàí³çìó ìîí³òîðèíãó òà 
êîíòðîëþ çà íàäàííÿì ïîñëóã â³äïîâ³äíîãî 
çì³ñòó, ¿õ ÿêîñò³ òà ðåçóëüòàòèâíîñò³. Ïåðåäáà-
÷àºòüñÿ âäîñêîíàëèòè îðãàí³çàö³éíó ñòðóêòóðó 
ñèñòåìè íàäàííÿ ïîñëóã, çì³öíèòè ¿¿ êàäðàìè, 
ï³äâèùèòè ð³âåíü ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ 
ïåðñîíàëó, çàáåçïå÷èòè åôåêòèâí³ ìåõàí³çìè 
âçàºìîä³¿ ñóá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè.

– ðîçâèòîê ñèñòåìè íàäàííÿ îñâ³òí³õ 
ïîñëóã â ³íêëþçèâíîìó ñåðåäîâèù³ 

Ïëàíóºòüñÿ ñóòòºâî ðîçøèðèòè ³íêëþçèâíå 
îñâ³òíº ñåðåäîâèùå, çàáåçïå÷èòè áåçáàð’ºðíèé 
äîñòóï äî çàêëàä³â îñâ³òè ä³òÿì ç îñîáëèâèìè 
îñâ³òí³ìè ïîòðåáàìè, çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü ³í-
êëþçèâíèõ êëàñ³â, ãðóï ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. 
Ïëàíóºòüñÿ ðåôîðìóâàòè ñèñòåìó íàäàííÿ ä³à-
ãíîñòè÷íî-êîíñóëüòàö³éíèõ ïîñëóã òà ïñèõîëîãî-
ïåäàãîã³÷íîãî ñóïðîâîäó ä³òÿì ç îñîáëèâèìè 
ïîòðåáàìè òà ¿õí³ì ñ³ì’ÿì. Îñîáëèâà óâàãà 
ïðèä³ëÿºòüñÿ ñòâîðåííþ óìîâ äëÿ âïðîâàäæåííÿ 
³íêëþçèâíîãî íàâ÷àííÿ ó çàêëàäàõ îñâ³òè, çîêðåìà 
çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ êîðåêö³éíî-ðîçâèâàëüíî¿ 
ñêëàäîâî¿, ñïåö³àëüíèìè çàñîáàìè íàâ÷àííÿ 
òà îáëàäíàííÿì, ïðîãðàìíî-ìåòîäè÷íèì òà 
êàäðîâèì ðåñóðñîì.

– ðîçâèòîê ìåäèêî-ðåàá³ë³òàö³éíèõ ïîñëóã 
 Ñóòòºâå âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè ìåäèêî-

ðåàá³ë³òàö³éíèõ ïîñëóã áàçóâàòèìåòüñÿ íà ïðàê-
òè÷íîìó âïðîâàäæåíí³ çàñàä ñîö³àëüíî¿ ïåä³àòð³¿ 
(êîìïëåêñíî¿ ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ 
ä³òåé ç îáìåæåííÿì æèòòºä³ÿëüíîñò³): óäîñêî-
íàëåíí³ ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ 
íà çàïîá³ãàííÿ âèíèêíåííþ ³íâàë³äíîñò³ ó ä³òåé, 
âïðîâàäæåííÿ ïîñëóã ñ³ìåéíî öåíòðîâàíîãî 
ðàííüîãî êîðåêö³éíîãî âòðó÷àííÿ, ï³äãîòîâö³ òà 
ïîñò³éíîìó âäîñêîíàëåíí³ ëîêàëüíèõ êë³í³÷íèõ 
ïðîòîêîë³â ç ïðîô³ëàêòèêè, ä³àãíîñòèêè, ë³êóâàííÿ 
òà ðåàá³ë³òàö³¿ çàõâîðþâàíü ³ ïàòîëîã³÷íèõ ñòàí³â, 
ÿê³ ôîðìóþòü ïðîøàðîê ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ, 
ðîçâèòêó ìåðåæ³ öåíòð³â (â³ää³ëåíü) ìåäèêî– 
ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ç îáìåæåííÿì 
æèòòºä³ÿëüíîñò³, óäîñêîíàëåííÿ ïàë³àòèâíî¿ 
äîïîìîãè ä³òÿì. Ïëàíóºòüñÿ çàáåçïå÷èòè ³í-
òåãðàö³þ ìåäè÷íî¿ ñêëàäîâî¿ êîìïëåêñíî¿ ðå-
àá³ë³òàö³¿ ä³òåé ç îáìåæåííÿì æèòòºä³ÿëüíîñò³ â 
çàêëàäàõ ñèñòåìè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó òà îñâ³òè, 
ïîêðàùèòè çàáåçïå÷åííÿ ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ 
òåõí³÷íèìè òà ³íøèìè çàñîáàìè ðåàá³ë³òàö³¿. 
Ìàþòü áóòè ðîçðîáëåí³ òà çàïðîâàäæåí³ ºäèí³ 
ì³æâ³äîì÷³ ï³äõîäè äî îö³íêè åôåêòèâíîñò³ çà-
õîä³â ç ðåàá³ë³òàö³¿ â ðåàá³ë³òàö³éíèõ óñòàíîâàõ 
ð³çíèõ ôîðì âëàñíîñò³ òà ï³äïîðÿäêóâàííÿ.

– ðîçâèòîê ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ
Çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ä³òåé, îõîïëåíèõ  ñ³ìåé-

íèìè ôîðìàìè âèõîâàííÿ, áàçóâàòèìåòüñÿ íà 
âäîñêîíàëåíí³ ñèñòåìè ðîáîòè ç â³äïîâ³äíèìè 
êàíäèäàòàìè ç àêöåíòîì íà îñîáëèâîñòÿõ äî-
ãëÿäó òà âèõîâàííÿ ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ, ï³äë³òê³â 
òà ä³òåé ç ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â, à òàêîæ íà çà-
ïðîâàäæåíí³ ñòàëî¿ ï³äòðèìêè óñèíîâëþâà÷³â, 
îï³êóí³â/ï³êëóâàëüíèê³â, ïðèéîìíèõ áàòüê³â, 
áàòüê³â-âèõîâàòåë³â. Ïëàíóºòüñÿ çàïðîâàäèòè 
ñïåö³àëüí³ ìóí³öèïàëüí³ ïðîãðàìè ³íôîðìàö³éíî¿, 
êîíñóëüòàòèâíî¿, ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ñ³ì’ÿì, ÿê³ 
âèõîâóþòü ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ, çîêðåìà ñ³ì’ÿì, ÿê³ 
âçÿëè íà âèõîâàííÿ ä³òåé ç ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â, 
ñïðèÿòè ðîçâèòêó ñ³ìåéíèõ ãðóï ñàìîäîïîìîãè, 
ñïåö³àëüíèõ ìóí³öèïàëüíèõ ãðîìàäñüêèõ ðîá³ò 
òîùî. Âàæëèâîãî çíà÷åííÿ ìàº íàáóòè äîïîìîãà 
ó ñïåö³àëüíîìó îñíàùåíí³ æèòëîâîãî ïðèì³ùåí-
íÿ â³äïîâ³äíèì îáëàäíàííÿì òà äîäàòêîâèìè 
ïðèñòðîÿìè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá äèòèíè ç 
³íâàë³äí³ñòþ ÷è âàäàìè ïñèõîô³çè÷íîãî ðîçâè-
òêó â³äïîâ³äíî äî íîçîëîã³é. Ç ìåòîþ óñï³øíî¿ 
³íòåãðàö³¿ âèõîâàíö³â ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â òà 
àëüòåðíàòèâíèõ ñ³ìåéíèõ ôîðì ó ñîö³óì ï³ñëÿ 
äîñÿãíåííÿ ïîâíîë³òòÿ ìàþòü áóòè êàðäèíàëüíî 
âèð³øåí³ ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ¿õ æèòëîâèõ 
ïîòðåá, ñòàðòîâî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè äëÿ 
îáëàøòóâàííÿ ñàìîñò³éíîãî æèòòÿ.

– ðåôîðìóâàííÿ/ïåðåïðîô³ëþâàííÿ/
òðàíñôîðìàö³ÿ ³íòåðíàòíèõçàêëàä³â áóäå 
çä³éñíþâàòèñÿ íà îñíîâ³ ñïåö³àëüíî ðîçðî-
áëåíèõ òà óõâàëåíèõ ïëàí³â ðåôîðìóâàííÿ 
êîæíîãî ³íòåðíàòíîãî çàêëàäó. Ó õîä³ ðîçðîáêè 
ïëàí³â ìàþòü äåòàëüíî äîñë³äæóâàòèñü ïî-
òðåáè êîæíî¿ äèòèíè, ïîòåíö³àë ¿¿ ðîäèííîãî 
ñåðåäîâèùà, ìîæëèâîñò³ òà óìîâè ðå³íòåãðàö³¿ 
ä³òåé ó á³îëîã³÷í³ ñ³ì’¿, à òàêîæ âëàøòóâàííÿ â 
³íø³ ôîðìè ñ³ìåéíîãî âèõîâàííÿ. Äåòàëüíå òà 
óâàæíå îïðàöþâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ïîòðåá 
äèòèíè, óíèêíåííÿ ôîðìàëüíîãî ï³äõîäó äî ö³º¿ 
ðîáîòè, âðàõóâàííÿ äóìêè äèòèíè ìàþòü çàáåç-
ïå÷èòè íåäîïóùåííÿ ïåðåäà÷³ äèòèíè ç îäíîãî 
çàêëàäó â ³íøèé, ïîâòîðíî¿ ³íñòèòóö³àë³çàö³¿, à 
òàêîæ ïñèõîëîã³÷íî¿ òðàâìàòèçàö³¿, ïîâåðíåííÿ ó 
ñ³ì’þ, äå äèòèíà ïîòåðïàëà â³ä íàñèëüñòâà òîùî. 
Ïëàíàìè ìàþòü âèçíà÷àòèñÿ ì³ñöÿ âëàøòóâàííÿ 
âèïóñêíèê³â ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â, çîêðåìà ùîäî 
ïðîæèâàííÿ, îòðèìàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè òà 
ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïðîâåäåííÿ 
àíàë³çó òà îö³íêè íàÿâíèõ ìàòåð³àëüíèõ, êàäðîâèõ 
ðåñóðñ³â ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â òà âèçíà÷åííÿ  âè-
êîðèñòàííÿ ó ñèñòåì³ ñòâîðåííÿ íîâèõ îñâ³òí³õ, 
ðåàá³ë³òàö³éíèõ, ñîö³àëüíèõ ïîñëóã, ñèñòåìè ï³ä-
òðèìàíîãî ïðîæèâàííÿ, ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíîãî 
æèòëà òîùî. Ïðè öüîìó ïëàíè âèêîðèñòàííÿ 

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³íòåð-
íàòíèõ çàêëàä³â ôîðìóâàòèìóòüñÿ ïðîçîðî òà 
â³äêðèòî äëÿ ãðîìàäñüêîñò³. Ïëàíóºòüñÿ çä³é-
ñíèòè ïîåòàïíó ðîçðîáêó ïëàí³â ðåôîðìóâàííÿ 
³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â. Çà ó÷àñò³ Ïðîåêòó áóäóòü 
ðîçðîáëåí³ ïëàíè ðåôîðìóâàííÿ 7 ³íòåðíàò³â 
ñèñòåìè îñâ³òè òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó. Ïëàíè ðå-
ôîðìóâàííÿ ðåøòè ³íòåðíàò³â ðîçðîáëÿòèìóòüñÿ 
ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè ÊÌÄÀ ç óðàõóâàííÿì 
íàáóòîãî äîñâ³äó òà çà êîíñóëüòàòèâíî¿ ï³äòðèìêè 
Ïðîåêòó. Ó ðàç³ íåìîæëèâîñò³ ïîâíîãî âèâåäåííÿ 
ä³òåé ç ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â óìîâè ïåðåáóâàííÿ 
ä³òåé áóäóòü ìàêñèìàëüíî íàáëèæåí³ äî ñ³ìåéíèõ. 
Îäíî÷àñíî áóäå âèçíà÷åíî îïåðàòèâí³ çàâäàííÿ 
äëÿ ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ ä³òåé â ³íòåðíàòàõ 
äî ¿õ âèâåäåííÿ â ñ³ìåéí³ ôîðìè âèõîâàííÿ, 
çàáåçïå÷åííÿ â³äêðèòîñò³ òà ïðîçîðîñò³ ðîáîòè 
³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â.

– ñèñòåìà íàâ÷àííÿ ïåðñîíàëó 
Ïðîöåñè äå³íñòèòóö³àë³çàö³¿ ìàþòü áóòè çà-

áåçïå÷åí³ ïðîôåñ³éíî ï³äãîòîâëåíèìè êàäðàìè, 
äëÿ ÷îãî ïëàíóºòüñÿ ñòâîðèòè ïîñò³éíî ä³þ÷ó 
ñèñòåìó íàâ÷àííÿ ïåðñîíàëó. Ñïåö³àëüíèì 
íàâ÷àííÿì, òðåí³íãîâèìè ïðîãðàìàìè áóäóòü 
îõîïëåí³ êåð³âíèêè ³ ñïåö³àë³ñòè ñîö³àëüíèõ 
ñëóæá, ðàéîííèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, 
çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ, íàäàâà÷³ 
ñîö³àëüíèõ ïîñëóã, à òàêîæ ïåðñîíàë ³íòåðíàòíèõ 
çàêëàä³â. Ïëàíè ðåôîðìóâàííÿ ³íòåðíàòíèõ 
çàêëàä³â âêëþ÷àòèìóòü çàõîäè ç âèâ÷åííÿ ïðî-
ôåñ³éíîãî ïîòåíö³àëó ïåðñîíàëó ³íòåðíàò³â, 
íàâ÷àííÿ, çîêðåìà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ 
òà ñïåö³àë³çàö³¿, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ïðà-
öåâëàøòóâàííÿ âèâ³ëüíþâàíèõ ïðàö³âíèê³â ó 
íîâîñòâîðþâàí³é ñèñòåì³ ñîö³àëüíèõ, îñâ³òí³õ, 
ðåàá³ë³òàö³éíèõ ïîñëóã. Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ 
íàáóâàþòü òðåí³íãîâ³ òà íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè, 
ùî ñïðÿìîâàí³ íà ôîðìóâàííÿ ïîçèòèâíîãî 
ñòàâëåííÿ òà óñâ³äîìëåííÿ íåîáõ³äíîñò³ ðåôîðì 
ó ñôåð³ äîãëÿäó, íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ ä³òåé, 
îñîáëèâîñòåé ðîáîòè ç ä³òüìè, ç îñîáëèâèìè 
îñâ³òí³ìè ïîòðåáàìè, çîêðåìà ç ³íâàë³äí³ñòþ, 
òåõíîëîã³é âçàºìîä³¿ ç áàòüêàìè, ïðîôåñ³éí³é 
ñï³âïðàö³ ó ñêëàä³ ì³æäèñöèïë³íàðíî¿ êîìàíäè 
òîùî.

– ³íôîðìàö³éíî-ðîç’ÿñíþâàëüíà êàìïàí³ÿ 
òà ôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè áóäóòü 
ñïðÿìîâàí³ íà ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ îñâ³÷åíîñò³ 
ãðîìàäè ì. Êèºâà ó ïèòàííÿõ äîòðèìàííÿ ïðàâ 
äèòèíè, àêòóàëüí³ ïèòàííÿ áåçïåêè òà áëàãîïîëó÷÷ÿ 
äèòèíè, ¿¿ ðîçâèòêó òà âèõîâàííÿ, ïîâàãè äî ïðàâ ³ 
ã³äíîñò³ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ, ïðîòèä³¿ ôîðìóâàííþ 
íåãàòèâíèõ ñòåðåîòèï³â ñòîñîâíî ³íòåãðàö³¿ ä³òåé 
ç ³íâàë³äí³ñòþ, âàäàìè ïñèõîô³çè÷íîãî ðîçâè-
òêó òà îñ³á ç ¿õ ÷èñëà ó ñóñï³ëüíå æèòòÿ êè¿âñüêî¿ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè. Îñîáëèâî âàæëèâîãî 
çíà÷åííÿ íàáóâàº ï³äâèùåííÿ ïî³íôîðìîâàíîñò³ 
ñóñï³ëüñòâà ïðî íåãàòèâí³ íàñë³äêè âèõîâàííÿ 
ä³òåé â ³íòåðíàòí³é ñèñòåì³, àêòóàëüí³ñòü ïåðå-
õîäó äî ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ, ôîðìóâàííÿ 
â³äïîâ³äàëüíîãî áàòüê³âñòâà òîùî. Ïðîöåñè 
äå³íñòèòóö³àë³çàö³¿ ìàþòü ñóïðîâîäæóâàòèñÿ 
³íôîðìóâàííÿì ãðîìàäè ïðî ïëàíè ðåôîðìóâàííÿ 
³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â, âëàøòóâàííÿ ä³òåé ó ñ³ìåéí³ 
ôîðìè âèõîâàííÿ, ðîçâèòîê ³ äîñòóïí³ñòü ñîö³-
àëüíèõ, îñâ³òí³õ, ìåäèêî-ðåàá³ë³òàö³éíèõ ïîñëóã, 
ó÷àñòü ó öèõ ïðîöåñàõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, 
á³çíåñîâèõ ê³ë, ñîö³àëüíèõ ñëóæá, ðàéîííèõ äåð-
æàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òîùî.

– ìîí³òîðèíã òà îö³íêà
 Ïëàíóºòüñÿ çàáåçïå÷èòè ïîñò³éíèé ìîí³òî-

ðèíã ïðîöåñ³â äå³íñòèòóö³àë³çàö³¿, çîêðåìà ð³âíÿ 
çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá ñ³ìåé ç ä³òüìè, ä³òåé ó 
ñîö³àëüíèõ, îñâ³òí³õ, ðåàá³ë³òàö³éíèõ ïîñëóãàõ, 
à òàêîæ óñï³øíîñò³ ðå³íòåãðàö³¿, âëàøòóâàííÿ 
ä³òåé ç ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â ó ñ³ìåéí³ ôîðìè 
âèõîâàííÿ. Ðåçóëüòàòè ìîí³òîðèíãó òà îö³íêè 
ìàþòü çàñâ³ä÷èòè ÿêèé âïëèâ íà ðîçâèòîê äèòèíè, 
çîêðåìà íà ñòàí ¿¿ çäîðîâ’ÿ, íàâ÷àííÿ, ïîâåä³íêó  
ìàº çì³íà ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ 
çàïðîâàäèòè çá³ð òà àíàë³ç ³íôîðìàö³¿ ïðî 
îñ³á, ÿê³ ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ ïîâíîë³òòÿ âèõîäÿòü 
³ç ñèñòåìè îï³êè òà ï³êëóâàííÿ, ð³çíèõ ôîðì 
äîãëÿäó, ùîäî ðåçóëüòàò³â ¿õ ñîö³àë³çàö³¿, ïðà-
öåâëàøòóâàííÿ òîùî.

ÌÅÕÀÍ²ÇÌÈ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß 
ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ ÏËÀÍÓ 

ÄÅ²ÍÑÒÈÒÓÖ²ÀË²ÇÀÖ²¯
Ç ìåòîþ óñï³øíî¿ ðåàë³çàö³¿ Ïëàíó äå³íñòè-

òóö³àë³çàö³¿ áóäóòü çàáåçïå÷åí³ òàê³ ìåõàí³çìè:
– íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ – ïëàíóºòüñÿ ï³ä-

ãîòóâàòè çì³íè äî ä³þ÷èõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ 
àêò³â, çàòâåðäæåíèõ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ 
òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðà-
ö³ºþ, à òàêîæ ðîçðîáèòè òà óõâàëèòè íîâ³ àêòè, 
ùî ðåãóëþþòü ñôåðó çàõèñòó ïðàâ äèòèíè,  
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, ðîáîòó êîìóíàëüíèõ çà-
êëàä³â, ùî íàäàþòü ñîö³àëüí³ ïîñëóãè, çàáåç-
ïå÷óþòü ðîçâèòîê ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ, 
ïðîãðàì ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ñ³ìåé ç ä³òüìè, 
çîêðåìà, ùî âèõîâóþòü ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ. 
Áóäóòü çàïî÷àòêîâàí³ íîâ³ ìóí³öèïàëüí³ âèäè 
äîïîìîãè ñ³ì’ÿì ç ä³òüìè, çîêðåìà ç ìåòîþ 
ðå³íòåãðàö³¿ ä³òåé ç ³íòåðíàò³â ó á³îëîã³÷í³ ñ³ì’¿. 
Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ íîâèõ ï³äõîä³â 
ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ äèòèíè íà ñ³ìåéíå 
âèõîâàííÿ áóäóòü âíåñåí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî 
âäîñêîíàëåííÿ íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà 

òà óïðàâë³ííÿ ïðîöåñàìè äå³íñòèòóö³àë³çàö³¿ 
íà çàãàëüíîäåðæàâíîìó ð³âí³;

– îðãàí³çàö³éí³ – áóäóòü ñòâîðåí³ êîîðäè-
íàö³éí³ îðãàíè, ðîáî÷³ ãðóïè ç ïèòàíü çàãàëüíîãî 
óïðàâë³ííÿ ïðîöåñàìè äå³íñòèòóö³àë³çàö³¿ â ì³ñò³, 
à òàêîæ íàïðàöþâàííÿ ïðîïîçèö³é ùîäî çì³í 
³ñíóþ÷î¿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ñôåðîþ ñîö³àëü-
íèõ ïîñëóã òà çàáåçïå÷åííÿ çàâäàíü ñ³ìåéíî¿ 
ïîë³òèêè; âäîñêîíàëåí³ ôóíêö³¿ ñòðóêòóðíèõ 
ï³äðîçä³ë³â ì³ñüêî¿ òà ðàéîííèõ äåðæàâíèõ 
àäì³í³ñòðàö³é, êîìóíàëüíèõ çàêëàä³â, ñòâîðåí³ 
íîâ³ ñó÷àñí³ çàêëàäè òà óñòàíîâè â³äïîâ³äíî äî 
ïîòðåá î¿ ãðîìàäè; ðåôîðìîâàí³ ïñèõîëîãî-ìå-
äèêî-ïåäàãîã³÷í³ êîíñóëüòàö³¿; âèçíà÷åí³ ì³ñöåâ³ 
àëãîðèòìè òà ïðîöåäóðè âçàºìîä³¿ ñóá’ºêò³â 
ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, 
íàäàâà÷³â ñîö³àëüíèõ ïîñëóã; çàáåçïå÷åíî êà-
äðîâå, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çì³öíåííÿ ñèñòåìè 
ñîö³àëüíèõ, ìåäèêî-ðåàá³ë³òàö³éíèõ ïîñëóã; çà-
áåçïå÷åíî óçàãàëüíåííÿ òà ïîøèðåííÿ êðàùèõ 
ïðàêòèê âëàøòóâàííÿ ä³òåé â ñ³ìåéí³ ôîðìè 
âèõîâàííÿ, ïîäîëàííÿ ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòà-
âèí. Âèâ÷åííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ïîòðåá ä³òåé, ùî 
âèõîâóþòüñÿ â ³íòåðíàòíèõ çàêëàäàõ, òà ñ³ìåé, äî 
ÿêèõ âîíè áóäóòü âëàøòîâàí³ àáî ðå³íòåãðîâàí³, 
áóäå çä³éñíþâàòèñÿ ìóëüòèäèñöèïë³íàðíèìè 
êîìàíäàìè, äî ñêëàäó ÿêèõ âõîäèòèìóòü ïñèõî-
ëîãè, ñîö³àëüí³ ïåäàãîãè, ñîö³àëüí³ ïðàö³âíèêè, 
ïåä³àòðè, ëîãîïåäè, äèòÿ÷³ íåâðîëîãè, åêñïåðòè 
Ïðîåêòó, à òàêîæ çàëó÷àòèìóòüñÿ ãðîìàäñüê³ 
îðãàí³çàö³¿, ïðåäñòàâíèêè ðàéîííèõ äåðæàâíèõ 
àäì³í³ñòðàö³é ç ìåòîþ íàäàííÿ êîíêðåòíî¿ äî-
ïîìîãè òàêèì ñ³ì’ÿì.

 – ô³íàíñîâ³ – ïåðåäáà÷àºòüñÿ çàáåçïå÷è-
òè ô³íàíñóâàííÿ Ïëàíó äå³íñòèòóö³àë³çàö³¿ çà 
ðàõóíîê ñóáâåíö³é äåðæàâíîãî áþäæåòó, ì³ñ-
öåâîãî áþäæåòó, ïðîåêòó Ì³æíàðîäíîãî áàíêó 
ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó, à òàêîæ çàëó÷åíèõ 
äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ, íå çàáîðîíåíèõ ÷èííèì 
çàêîíîäàâñòâîì. Öèì Ïëàíîì âèçíà÷åíî î÷³êóâàí³ 
ïîòðåáè ó ô³íàíñîâèõ ðåñóðñàõ òà äæåðåëà ¿õ ïî-
êðèòòÿ. Óòî÷íåí³ îáñÿãè âèòðàò íà ô³íàíñóâàííÿ 
çàõîä³â ç ðåàë³çàö³¿ Ïëàíó äå³íñòèòóö³àë³çàö³¿ 
âèçíà÷àòèìóòüñÿ ùîð³÷íî ïðè çàòâåðäæåíí³ 
äåðæàâíîãî òà ì³ñöåâîãî áþäæåò³â. Áóäå ðîç-
ðîáëåíèé ìåõàí³çì ïåðåðîçïîä³ëó áþäæåòíèõ 
êîøò³â íà êîðèñòü ñ³ìåé, â ÿê³ âëàøòîâàí³ àáî 
ðå³íòåãðîâàí³ ä³òè ç ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â, çà 
ïðèíöèïîì «ãðîø³ õîäÿòü çà äèòèíîþ» òà íà 
ñèñòåìó ñîö³àëüíèõ, ìåäèêî-ðåàá³ë³òàö³éíèõ 
ïîñëóã òîùî.

ÅÒÀÏÈ ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ ÏËÀÍÓ 
ÄÅ²ÍÑÒÈÒÓÖ²ÀË²ÇÀÖ²¯

Ðåàë³çàö³ÿ Ïëàíó äå³íñòèòóö³àë³çàö³¿ ïåðåä-
áà÷àºòüñÿ ó òðè åòàïè âïðîäîâæ 2017 – 2025 
ðîê³â. Çàâäàííÿ íà êîæåí ð³ê âèêîíàííÿ Ïëàíó 
ìîæóòü óòî÷íþâàòèñÿ ç óðàõóâàííÿì ñòàíó ¿õ 
ðåàë³çàö³¿, îïåðàòèâíèõ çàâäàíü, çì³íè íàö³î-
íàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, îòðèìàíîãî äîñâ³äó 
âëàøòóâàííÿ àáî ðå³íòåãðàö³¿ ä³òåé ç ³íòåðíàò³â ó 
ñ³ì’¿, ðîçâèòêó ñèñòåìè ñîö³àëüíèõ ïîñëóã òîùî.

Ïåðøèé åòàï – ï³äãîòîâ÷î-îðãàí³çàö³éíèé – 
ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïðîòÿãîì 2017 ðîêó ñòâîðèòè 
êîîðäèíàö³éí³ ñòðóêòóðè, ï³äãîòóâàòè ïðîïî-
çèö³¿ ùîäî âäîñêîíàëåííÿ ñòðóêòóðè óïðàâë³ííÿ 
ñèñòåìîþ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã ñ³ì’ÿì ç ä³òüìè 
òà ïðîöåñàìè äå³íñòèòóö³àë³çàö³¿, ðîçïî÷àòè 
ðîáîòè ç ðîçðîáêè çà ó÷àñò³ Ïðîåêòó ïëàí³â 
ðåôîðìóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî çàãàëüíîîñâ³ò-
íüîãî äèòÿ÷îãî áóäèíêó «Ìàëÿòêî» äëÿ ä³òåé 
äîøê³ëüíîãî òà øê³ëüíîãî â³êó òà ñïåö³àëüíî¿ 
øêîëè-³íòåðíàòó ¹ 26, ïðîâåäåííÿ òðåí³íã³â òà 
³íôîðìàö³éíî¿ êàìïàí³¿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ 
ï³äòðèìêè êè¿âñüêîþ  ãðîìàäîþ ðîçïî÷àòèõ 
ðåôîðì. Ðåàë³çàö³ÿ âèçíà÷åíèõ çàâäàíü áàçó-
âàòèìåòüñÿ íà ïðîâåäåíèõ ïðîòÿãîì 2017 ðîêó 
Ïðîåêòîì ïàñïîðòèçàö³¿ ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â 
òà êîìóíàëüíèõ çàêëàä³â, ùî íàäàþòü ñîö³àëü-
í³ ïîñëóãè, ³íâåíòàðèçàö³¿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã, 
ïëàíó ³íôîðìàö³éíî-ðîç’ÿñíþâàëüíî¿ êàìïàí³¿, 
³íâåíòàðèçàö³¿ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì.

Äðóãèé åòàï – ðåàë³çàö³ÿ ðåôîðì çà 
ó÷àñò³ Ïðîåêòó – ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïðîòÿãîì 
2018 – 2020 ðð. çä³éñíèòè ðîçðîáêó òà ðåà-
ë³çàö³þ (çà âèçíà÷åíèìè òåðì³íàìè)  ïëàí³â 
ðåôîðìóâàííÿ 7 ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â çà ó÷àñò³ 
Ïðîåêòó (ñïåö³àëüíèé çàãàëüíîîñâ³òí³é äèòÿ÷èé 
áóäèíîê  «Ìàëÿòêî» äëÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî òà 
øê³ëüíîãî â³êó, ñïåö³àëüí³ øêîëè-³íòåðíàòè ¹¹ 
26, 17, ñàíàòîðí³ øêîëè-³íòåðíàòè ¹¹ 19, 20, 
Ñâÿòîøèíñüêèé òà Äàðíèöüêèé äèòÿ÷³ áóäèíêè-
³íòåðíàòè), à òàêîæ ðîçðîáêó òà ðåàë³çàö³þ ïëàí³â 
ðåôîðìóâàííÿ (çà âèçíà÷åíèìè òåðì³íàìè) ùå 
7 ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â ç óðàõóâàííÿì íàáóòîãî 
äîñâ³äó òà çà êîíñóëüòàòèâíî¿ ï³äòðèìêè Ïðîåêòó. 
Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ä³òåé, ðå³íòåãðîâàíèõ/
âëàøòîâàíèõ ó á³îëîã³÷í³ ñ³ì’¿ àáî ³íø³ ôîðìè 
ñ³ìåéíîãî âèõîâàííÿ, ïîñëóãàìè â³äïîâ³äíî 
äî ¿õ ïîòðåá áóäå çàïðîâàäæåíî ñòâîðåííÿ 
íîâèõ êîìóíàëüíèõ çàêëàä³â ç íàäàííÿ ñîö³àëü-
íèõ, îñâ³òí³õ, ìåäèêî-ðåàá³ë³òàö³éíèõ ïîñëóã ç 
ìàêñèìàëüíèì íàáëèæåííÿì òàêèõ ïîñëóã äî 
ì³ñöü ïðîæèâàííÿ ñ³ìåé. Êîæíå âëàøòóâàííÿ 
äèòèíè ç ³íòåðíàòíîãî çàêëàäó â ñ³ì’þ ñóïðîâî-
äæóâàòèìåòüñÿ âèçíà÷åííÿì ì³ñöü îòðèìàííÿ 
ïîñëóã â³äïîâ³äíî äî ïîòðåáè, ì³ñöü íàâ÷àííÿ 
òà, ó ðàç³ ïîòðåáè, ïîñëóãàìè òðàíñïîðòíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ. Áóäóòü ñóòòºâî ïîêðàùåí³ óìîâè 
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1.3.3. Підготувати та 
затвердити зміни до 
положень струк-
турних підрозділів 
КМДА, установ та 
закладів соціального 
спрямування, що 
належать до сфери 
управління КМДА 
та райдержадміні-
страцій  

IІ квартал 2018 р. Департамент соціальної по-
літики 
Структурні підрозділи КМДА, 
районних державних адміні-
страцій 
Проект (за згодою)  

Видані розпорядження 
КМДА, райдержадміні-
страцій про внесення 
змін до положень від-
повідних структурних 
підрозділів, установ та 
закладів

1.3.4. Забезпечити 
реалізацію пілотних 
проектів із створення 
центрів Єдиного 
соціального простору 
у форматі прозорого 
офісу у Святошин-
ському, Подільському 
районах 

2017 –  2019 рр. Святошинська та Подільська 
районні державні адміністрації 
Департамент соціальної по-
літики 

Прийняті розпорядження 
районних державних 
адміністрацій; 
забезпечено діяльність 
прозорих офісів. 
Здійснено моніторинг і 
оцінку ефективності реа-
лізації пілотних проектів, 
підготовлено та подано 
на розгляд КМДА пропо-
зиції щодо впровадження 
моделі центрів Єдиного 
соціального простору у 
форматі прозорого офісу 
на постійній основі  

1.3.5. Розробити та 
затвердити норма-
тивні документи 
щодо функціонуван-
ня центрів Єдиного 
соціального простору 
у форматі прозорого 
офісу 

2018 –  2019 рр. Департамент соціальної по-
літики 

Відповідні нормативні 
документи затверджені 
наказом Департаменту 
соціальної політики 

1.3.6. Забезпечити 
створення центрів 
Єдиного соціального 
простору у форматі 
прозорого офісу в 
усіх районах столиці 

2019 –  2025 рр. Районні державні адміністра-
ції Департамент соціальної 
політики 

Центри Єдиного соціаль-
ного простору у форматі 
прозорого офісу створені 
та функціонують в усіх 
районах столиці 

1.3.7. Розробити 
пропозиції щодо за-
провадження моти-
ваційних механізмів 
залучення до роботи 
в нових умовах ви-
сококваліфікованих 
спеціалістів  

II півріччя 2018 р. Департамент соціальної по-
літики 
Департамент фінансів 
Служба у справах дітей та сім’ї  
Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді 
Районні державні адміністрації  

Розроблені пропозиції 
внесені на розгляд КМДА 
та профільних комісій 
Київської міської ради 

1.3.8. Проаналізувати  
стан роботи та вжити 
заходів щодо підви-
щення ефективності 
механізму взаємодії 
суб’єктів соціальної 
роботи, в тому числі 
в рамках діяльності 
комісій з питань 
захисту прав дитини 
та дорадчих органів 
з питань взаємодії 
суб’єктів соціальної 
роботи з сім’ями, 
які перебувають у 
складних життєвих 
обставинах; раннього 
виявлення сімей, 
які перебувають у 
складних життєвих 
обставинах 

III квартал 2018 р. Департамент соціальної по-
літики 
Структурні підрозділи КМДА 
Районні державні адміністрації 
Проект (за згодою) 
Громадські організації (за 
згодою)   

Підготовлено узгодже-
ний механізм взаємодії 
суб’єктів соціальної 
роботи міста та затвер-
джений відповідним роз-
порядчим документом; 
запроваджена система 
моніторингу та оцінки їх 
діяльності з відповідними 
індикаторами

1.3.9. З метою за-
лучення молодих 
спеціалістів до 
системи надання 
послуг в умовах 
деінституціалізації 
розробити/вдо-
сконалити порядок 
залучення студентів 
відповідних вищих 
навчальних закладів 
м. Києва до довго-
строкової практики 
на базі суб’єктів – 
надавачів послуг    

IV квартал 2018 р. Департамент соціальної по-
літики  
Структурні підрозділи КМДА  
Районні державні адміністрації  
Київський університет імені 
Бориса Грінченка

Розроблено відповідний 
порядок, який узгоджено 
з вищими навчальними 
закладами

Завдання Заходи Термін вико-
нання

Виконавці Індикатори (показни-
ки) виконання завдань

 Напрям 1. Розвиток системи соціальних послуг в громаді м. Києва та програм підтримки сімей з дітьми 

Завдання 1.1. 
Створення 
соціальних 
паспортів 10-ти 
районів м. 
Києва (в кон-
тексті розвитку 
системи соці-
альних послуг і 
деінституціалі-
зації) 

1.1.1. Розробити 
структуру со-
ціального паспорта 
району м. Києва та 
порядок його фор-
мування в контексті 
соціальних послуг і 
деінституціалізації 

IV квартал 2017 р.  Департамент соціальної по-
літики 
Служба у справах дітей та сім’ї 
Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді 

Районним державним 
адміністраціям передано 
макет соціального пас-
порта та рекомендації 
щодо його заповнення 

1.1.2. Провести 
інструктаж для від-
повідальних за ство-
рення соціальних 
паспортів 

I квартал 2018 р. Департамент соціальної по-
літики 
Служба у справах дітей та сім’ї 
Районні державні адміні-
страції 

Проведено 10 консульта-
тивних нарад за участі 
представників кожної 
з районних державних 
адміністрацій 

1.1.3. Підготувати 
соціальні паспорти 
кожного району міс-
та та забезпечити їх 
щорічне оновлення 

І квартал 2018 р. Районні державні адміні-
страції 
Департамент соціальної по-
літики

Створено соціальні 
паспорти усіх районів 
міста

Завдання 1.2. 
Визначення 
потреби у 
соціальних 
послугах гро-
мади міста 

1.2.1. Розробити 
алгоритм збору 
інформації про 
потреби громади 
міста у соціальних 
послугах, рівень 
їх забезпечення та 
відповідні рекомен-
дації для суб’єктів 
надання інформації 

IV квартал 
2017 р. 

Департамент соціальної 
політики 
Служба у справах дітей та 
сім’ї  
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді 

Розроблений алгоритм 
та відповідні реко-
мендації доведено до 
всіх суб’єктів надання 
інформації 

1.2.2. Сформувати 
реєстр суб’єктів 
надання інформації 
щодо потреб 
громади міста у со-
ціальних послугах 
та забезпечити 
його щорічне 
оновлення 

IV квартал 
2017 р. 

Департамент соціальної 
політики 
Служба у справах дітей та 
сім’ї    
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді 
Районні державні адміні-
страції 

Станом на кінець 2017 р. 
створено реєстр 
суб’єктів надання ін-
формації, забезпечено 
його оновлення станом 
на кінець кожного по-
точного року

1.2.3. Здійснити 
збір інформації 
щодо потреби 
громади міста у со-
ціальних послугах 
громади міста та 
забезпечити що-
річне оновлення 
інформації          

Щорічно  
I квартал             

 Департамент соціальної 
політики 
Департамент охорони 
здоров’я 
Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Служба у справах дітей та 
сім’ї  
Районні державні адміні-
страції   

Підготовлено інфор-
маційно-аналітичну 
довідку за результатами 
збору інформації 

1.2.4. Розробити 
та затвердити 
план забезпечення 
громади міста соці-
альними послугами 
відповідно до ви-
значеної потреби

Щорічно  
II квартал

Департамент соціальної по-
літики профільні структурні 
підрозділи КМДА

План забезпечення у 
поточному році грома-
ди міста соціальними 
послугами відповідно 
до визначеної потреби 
затверджено розпо-
рядженням КМДА  

Завдання 1.3. 
Оптимізація 
організаційної 
структури 
управління 
системою 
соціальних по-
слуг. Розвиток 
системи цен-
трів Єдиного 
соціального 
простору у 
форматі про-
зорого офісу

1.3.1. Створити 
робочу групу з 
питань оптимізації 
організаційної 
структури управ-
ління системою 
соціальних послуг         

IV квартал      
2017 р. 

Департамент соціальної по-
літики структурні підрозділи 
КМДА 

Розпорядженням 
КМДА затверджено 
склад робочої групи, 
основні завдання та 
порядок діяльності; 
забезпечено діяльність 
робочої групи, за-
сідання проводяться не 
рідше ніж один раз на 
місяць 

1.3.2. Проаналізува-
ти діючі положення 
структурних під-
розділів КМДА, 
установ та за-
кладів соціального 
спрямування, що 
належать до сфери 
управління КМДА 
та райдержадміні-
страцій 

I квартал 2018 р. Робоча група Розроблено пропозиції 
щодо змін до положень

 Додаток 
до Плану деінституціалізації  

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ РЕФОРМУВАННЯ/ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ/ТРАНСФОРМАЦІЇ ДИТЯЧИХ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ, РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 
СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ ТА СІМЕЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ПОСЛУГ (ДЕІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЇ) У ГРОМАДІ м. КИЄВА

ïðîæèâàííÿ, ÿê³ ñòàíóòü ìàêñèìàëüíî íàáëè-
æåíèìè äî ñ³ìåéíèõ, äëÿ ä³òåé, ÿê³ â³äïîâ³äíî 
äî ¿õ ïîòðåáè çàëèøàòèìóòüñÿ íà âèõîâàíí³ â 
³íòåðíàòíîìó çàêëàä³. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ âäîñêî-
íàëèòè ïðîöåäóðè âçàºìîä³¿ ñóá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ 
ðîáîòè ç ìåòîþ îïåðàòèâíîãî âèÿâëåííÿ ñ³ìåé 
ç ä³òüìè ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ òà 
ïîïåðåäæåííÿ ïîòðàïëÿííÿ ä³òåé â ³íòåðíàòí³ 
çàêëàäè. Ñóòòºâå ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ñî-
ö³àëüíèõ ïîñëóã çä³éñíþâàòèìåòüñÿ íà îñíîâ³ 
çàïðîâàäæåííÿ çàêóï³âë³ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã íà 
çàñàäàõ ñîö³àëüíîãî çàìîâëåííÿ, êîíêóðñíîãî 
â³äáîðó òà äåðæàâíî-ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà. 
Áóäå  çàáåçïå÷åíèé ðîçâèòîê ñèñòåìè ðàííüîãî 
âòðó÷àííÿ, ï³äòðèìàíîãî ïðîæèâàííÿ, ñèñòåìè 
äîãëÿäó äîìà, ïàë³àòèâíîãî/õîñï³ñíîãî äîãëÿäó, 
óäîñêîíàëåííÿ çàõîä³â ç êîìïëåêñíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ 
(ìåäè÷íî¿, ñîö³àëüíî¿, ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿) 
ä³òåé ç îáìåæåííÿì æèòòºä³ÿëüíîñò³ òà ðàííüî¿ 
ïðîôîð³ºíòàö³¿ ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ, à òàêîæ 
ðîçâèòîê ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ, ïàòðî-
íàòó òà íàñòàâíèöòâà. Óñ³ ïðîöåñè äå³íñòèòó-
ö³àë³çàö³¿ ñóïðîâîäæóâàòèìóòüñÿ åôåêòèâíîþ 
³íôîðìàö³éíî-ðîç’ÿñíþâàëüíîþ êàìïàí³ºþ, ÿêà 
ñïðèÿòèìå ïîçèòèâíîìó ñòàâëåííþ êè¿âñüêî¿  
ãðîìàäè äî ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ òà ñ³ìåé, ùî 
¿õ âèõîâóþòü, ðîçâèòêó âîëîíòåðñüêîãî ðóõó, 
êîðïîðàòèâíîãî íàñòàâíèöòâà òîùî. Îäíî÷àñíî 
áóäå ñóòòºâî çì³öíåíà ³íñòèòóö³éíà ñïðîìîæ-
í³ñòü ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿, 
ðàéîííèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, óñòàíîâ òà 
çàêëàä³â çàäëÿ äîñÿãíåííÿ ïðîãîëîøåíèõ ö³ëåé. 

Òðåò³é åòàï – ï³äñóìêîâèé – ïåðåäáà÷àºòüñÿ 
ïðîòÿãîì 2021–2025 ðð. íà îñíîâ³ îòðèìàíîãî 
äîñâ³äó ïðîòÿãîì äâîõ ïîïåðåäí³õ åòàï³â çàáåç-
ïå÷èòè ðîçðîáêó òà ðåàë³çàö³þ (çà âèçíà÷åíèìè 
òåðì³íàìè) ïëàí³â ðåôîðìóâàííÿ ùå 12 ³íòåð-
íàòíèõ çàêëàä³â ì³ñòà. Çà ðåçóëüòàòàìè ðåàë³çàö³¿ 
òðåòüîãî åòàïó áóäå ïðèïèíåíî âëàøòóâàííÿ ä³-
òåé â³êîì äî òðüîõ ðîê³â ó çàêëàäè ³íñòèòóö³éíîãî 
äîãëÿäó çà ä³òüìè, à òàêîæ âëàøòóâàííÿ ä³òåé íà 
ö³ëîäîáîâå ïåðåáóâàííÿ äî ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â 
çà çàÿâîþ áàòüê³â, ä³òè-ñèðîòè, ä³òè, ïîçáàâëåí³ 
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âëàøòîâóâàòèìóòüñÿ äî 
ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ. Î÷³êóºòüñÿ, ùî â ì³ñò³ 
áóäå ñòâîðåíî ñèñòåìó ñîö³àëüíèõ ïîñëóã, ùî â³ä-
ïîâ³äàòèìå ïîòðåáàì ñ³ìåé ³ ä³òåé, çîêðåìà ä³òåé ç 
³íâàë³äí³ñòþ, ¿õ ðåàá³ë³òàö³¿ òà ñîö³àë³çàö³¿, ñóòòºâî 
ïîêðàùèòüñÿ ³íòåãðàö³ÿ ä³òåé òà ìîëîä³ ç ³íâàë³ä-
í³ñòþ ó ñóñï³ëüíå æèòòÿ êè¿âñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè. Çàïðîâàäæåíèé ìîí³òîðèíã ³ îö³íêà ïðî-
öåñ³â äå³íñòèòóö³àë³çàö³¿ íà óñ³õ åòàïàõ äîçâîëèòü 
ï³äâåñòè ï³äñóìêè ñòàíó ðåàë³çàö³¿ ðåôîðìè òà, ó 
ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, âèçíà÷èòè àêòóàëüí³ çàâäàííÿ 
äëÿ äîñÿãíåííÿ ñòàëèõ ðåçóëüòàò³â ó çàáåçïå÷åíí³ 
âèõîâàííÿ ä³òåé-ñèð³ò, ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòü-
ê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ â ñ³ì’ÿõ, 
ïîïåðåäæåííÿ ñîö³àëüíîãî ñèð³òñòâà. 

Î×²ÊÓÂÀÍ² ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ
Çà ðåçóëüòàòàìè ðåàë³çàö³¿ Ïëàíó äå³íñòè-

òóö³àë³çàö³¿ â ì. Êèºâ³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîñÿãòè 
òàêèõ ðåçóëüòàò³â:

– ïðèïèíåííÿ ç 2020 ðîêó âëàøòóâàííÿ ä³òåé 
â³êîì äî òðüîõ ðîê³â äî ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â;

– ïðèïèíåííÿ ç 2020 ðîêó âëàøòóâàííÿ ä³òåé 
íà ö³ëîäîáîâå ïåðåáóâàííÿ äî ³íòåðíàòíèõ çà-
êëàä³â çà çàÿâîþ áàòüê³â;

– çìåíøåííÿ ùîð³÷íî, ïî÷èíàþ÷è ç 2019 
ðîêó, ê³ëüêîñò³ ä³òåé, ÿê³ âèõîâóþòüñÿ â ³íòåð-
íàòíèõ çàêëàäàõ, íà 15 % â³ä ê³ëüêîñò³ òàêèõ 
ä³òåé ñòàíîì íà 01.01.2018; 

– çàáåçïå÷åííÿ íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã 
äëÿ ä³òåé òà ñ³ìåé ç ä³òüìè â³äïîâ³äíî äî ¿õ 
ïîòðåáè, ðîçâèòîê ïîñëóã äåííîãî äîãëÿäó, 
ï³äòðèìàíîãî ïðîæèâàííÿ, ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ 
òà ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿, ïàë³à-
òèâíîãî/õîñï³ñíîãî äîãëÿäó;

– çàáåçïå÷åííÿ ðîçâèòêó ñ³ìåéíèõ ôîðì 
âèõîâàííÿ, ïàòðîíàòó òà íàñòàâíèöòâà ó â³äïî-
â³äíîñò³ äî ïîòðåá êîæíîãî ðàéîíó ì. Êèºâà;

– çàáåçïå÷åííÿ, ïî÷èíàþ÷è ç 2018 ðîêó, 
çàêóï³âë³ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã íà çàñàäàõ ñîö³-
àëüíîãî çàìîâëåííÿ, êîíêóðñíîãî â³äáîðó òà 
äåðæàâíî-ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà íå ìåíø 
í³æ 30 % ïîñëóã ³ç ùîð³÷íèì çá³ëüøåííÿì öüîãî 
ïîêàçíèêà íà 10 %; 

– ïðèïèíåííÿ äî 2025 ðîêó ä³ÿëüíîñò³ âñ³õ 
òèï³â çàêëàä³â ³íñòèòóö³éíîãî äîãëÿäó ä³òåé, ó 
ÿêèõ ö³ëîäîáîâî âèõîâóâàëîñÿ á³ëüøå 15 ä³òåé;

– çðîñòàííÿ ùîð³÷íî, ïî÷èíàþ÷è ç 2018 ðîêó, 
ê³ëüêîñò³ ä³òåé, îõîïëåíèõ ³íêëþçèâíîþ îñâ³òîþ 
(íà 10 % äîøê³ëüíîþ òà íà 30 % çàãàëüíîîñâ³ò-
íüîþ), â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ä³òåé ç ïîðóøåííÿìè 
ïñèõîô³çè÷íîãî ðîçâèòêó;

– ïîâíå çàáåçïå÷åííÿ ùîð³÷íî, ïî÷èíàþ÷è 
ç 2023 ðîêó, ä³òåé-ñèð³ò, ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ 
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, òà îñ³á ç ¿õ ÷èñëà 
æèòëîì â³äïîâ³äíî äî ê³ëüêîñò³ òàêèõ îñ³á, ùî 
ïåðåáóâàòèìóòü íà êâàðòèðíîìó îáë³êó ñòàíîì 
íà ïî÷àòîê êîæíîãî ðîêó;

– ïîçèòèâíà äèíàì³êà, ïî÷èíàþ÷è ç 2018 
ðîêó, çðîñòàííÿ ð³âíÿ äîâ³ðè ñ³ìåé ç ä³òüìè äî 
ñèñòåìè ñîö³àëüíèõ,  ìåäèêî-ðåàá³ë³òàö³éíèõ, 
³íøèõ ïîñëóã, çîêðåìà äëÿ ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ, 
ï³äâèùåííÿ  ïîçèòèâíî¿ îö³íêè òàêèõ ïîñëóã, 
ð³âíÿ â³äïîâ³äíîñò³ ¿õ ïîòðåáàì;  

– ïîçèòèâíà äèíàì³êà, ïî÷èíàþ÷è ç 2018 
ðîêó, ó ñòàâëåíí³ ãðîìàäè ì. Êèºâà äî ïðîöåñ³â 
äå³íñòèòóö³àë³çàö³¿ çàãàëîì  òà, çîêðåìà,  äî 
çäîáóòòÿ îñâ³òè, âèõîâàííÿ òà ðîçâèòêó ä³òåé ç 
³íâàë³äí³ñòþ ó ãðîìàä³. 

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà òðèìàòèìå íà ïîñò³éíîìó 
êîíòðîë³ âèêîíàííÿ Ïëàíó äå³íñòèòóö³àë³çàö³¿, 
çàáåçïå÷åííÿ ä³òåé-ñèð³ò, ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ 
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ 
òà âàäàìè ïñèõîô³çè÷íîãî ðîçâèòêó ñ³ìåéíèìè 
÷è íàáëèæåíèìè äî íèõ ôîðìàìè äîãëÿäó òà 
âèõîâàííÿ, à òàêîæ âæèâàòèìå çàõîä³â ùîäî 
äîñÿãíåííÿ åôåêòèâíèõ ðåçóëüòàò³â íà êîæíîìó 
åòàï³ ïðîãîëîøåíî¿ ðåôîðìè

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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1.7.4. Узагальнюва-
ти досвід роботи 
зі створення 
патронатних сімей, 
а також досвід ро-
боти патронатних 
вихователів

Щорічно Районні державні адміні-
страції 
Служба у справах дітей та 
сім’ї  
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді

Діюча ефективна 
система патронату 
відповідно до потреби 
громади

Завдання 1.8. 
Створення 
комплексного 
підходу до 
соціально-
психологічної 
реабілітації 
дітей та молоді 
з інвалідністю, 
їх денного 
догляду, со-
ціалізації та 
адаптації, а 
також соціаль-
но-психологіч-
ної підтримки 
сімей, які 
виховують 
дитину з інва-
лідністю або 
порушеннями 
психофізично-
го розвитку

1.8.1. Розробити 
модель меди-
ко-соціально-
психологічного 
супроводу дітей 
з інвалідністю, у 
тому числі тих, які 
будуть реінтегро-
вані/влаштовані 
у сім’ї в процесі 
деінституціалізації, 
та їх сімей  мульти-
дисциплінарною 
командою           

2017 І квартал 
2018 р. 

Департамент соціальної 
політики 
Департамент охорони 
здоров’я 
Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді 
Громадські організації (за 
згодою)  

Розроблену модель 
супроводу дітей з 
інвалідністю та роботи, 
мультидисциплінарних 
команд у Дніпровсько-
му та Дарницькому 
районах затверджено 
відповідним розпо-
рядчим документом; 
затверджено типове 
положення, примірні 
штати та табелі осна-
щення  

1.8.2. Відпра-
цювати модель 
медико-соціально-
психологічного 
супроводу дітей 
з інвалідністю, у 
тому числі тих, які 
будуть реінтегро-
вані/влаштовані 
у сім’ї в процесі 
деінституціалізації, 
та їх сімей мобіль-
ними мульти-
дисциплінарними 
бригадами у двох 
пілотних районах                   

2018 р. Департамент соціальної 
політики 
Департамент охорони 
здоров’я 
Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді  
Дніпровська, Шевченківська 
районні державні адміні-
страції 
Громадські організації (за 
згодою)    

Прийнятий наказ про 
пілотне опрацювання 
моделі, узагальнено 
результати пілотування 
та підготовлено пропо-
зиції щодо поширення 

1.8.3. Створити у 
кожному районі 
міста мобільну 
мультидисциплі-
нарну бригаду з 
медико-соціально-
го та психологічно-
го супроводження 
дітей з інвалідністю 
(діти з інвалідністю 
підгрупи А, діти з 
інвалідністю, які 
виведені з інтер-
натних закладів ) та 
їх сімей 

2019 –  2020 рр. Районні державні адміні-
страції 
Департамент соціальної 
політики 
Департамент охорони 
здоров’я 
Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді  
Проект (за згодою) 
Громадські організації (за 
згодою) 

Прийняті відповід-
ні розпорядження 
районних державних 
адміністрацій, створено 
10 бригад, проведено 
навчання мультидисци-
плінарних бригад 

1.8.4. Визначити 
Київський міський 
центр соціальної 
реабілітації дітей 
з інвалідністю 
відповідальним 
за методичний 
супровід та коорди-
націю діяльності з  
соціально-психоло-
гічної реабілітації  
дітей з інвалідністю 
та їх сімей  

I квартал 2018 р. Департамент соціальної 
політики 

Затверджено положен-
ня про центр з визна-
ченням відповідних 
функцій та завдань 

1.8.5. Створити 
центри соціаль-
но-психологічної 
реабілітації для 
дітей  та молоді з 
функціональними 
обмеженнями, 
передбачивши 
забезпечення на їх 
основі інтегро-
ваних послуг з 
соціально-психоло-
гічної та фізичної 
реабілітації для 
дітей з інвалідністю 
та порушеннями 
психофізичного 
розвитку, а також 
їх сімей       

2018 р.   Голосіївська, Дніпровська, 
Печерська, Святошинська, 
Шевченківська районні 
державні адміністрації 
Департамент соціальної 
політики 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді 

Затверджені положення 
про  кожний з 5-ти 
центрів соціально-пси-
хологічної реабілітації 
для дітей та молоді з 
функціональними об-
меженнями, структури 
та штати; передбачено 
фінансування на їх 
діяльність

 1.8.6. Розробити 
та відпрацювати 
модель надання 
послуг з фізичної, 
соціально-психоло-
гічної реабілітації, 
денного догляду, 
соціалізації 
з постійним 
супроводженням 
результатів цієї 
роботи, коор-
динації програм 
реабілітації дітей та 
молоді з інвалідніс-
тю та порушеннями 
психофізичного 
розвитку, відпо-
відне навчання 
персоналу 

 II півріччя 
2018 р. 

 Департамент соціальної 
політики 
Департамент охорони 
здоров’я 
Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді  
Районні державні адміні-
страції  
Громадські організації (за 
згодою) 

 Діюча система послуг 
для дітей та молоді 
з інвалідністю, по-
рушеннями психофі-
зичного розвитку та їх 
сімей з максимальним 
наближенням до місць 
проживання та з 
урахуванням потреб. 
Позитивна динаміка 
щодо охоплення таки-
ми послугами  

1.8.7. Розробити 
зміни до положен-
ня про терито-
ріальні центри з 
метою розширення 
спектру соціальних 
послуг з ураху-
ванням потреб 
місцевої громади 

2018 р. Департамент соціальної 
політики 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді  
Районні державні адміні-
страції  

Внесені зміни до поло-
жень про територіальні 
центри 
Розширені види соці-
альних послуг для сімей 
з дітьми з урахуванням 
виявлених потреб 

1.8.8. Підготувати 
пропозиції щодо 
змін та допо-
внень до міських 
цільових програм 
з метою осучас-
нення та суттєвого 
покращення мате-
ріально-технічної 
бази установ та 
організацій, що 
надають соціальні 
та медико-реабі-
літаційні послуги 
дітям (особам) з 
інвалідністю та їх 
сім’ям   

III квартал 
2018 р. 

Департамент соціальної 
політики 
Структурні підрозділи КМДА 
Районні державні адміні-
страції   

Затверджені зміни 
до міських цільових 
програм

Завдання 1.4.  
Запроваджен-
ня системи 
моніторингу та 
оцінки якості 
соціальних по-
слуг. Створен-
ня Координа-
ційного центру 
з питань 
розвитку 
системи соці-
альних послуг, 
моніторингу 
та оцінки їх 
якості на базі 
Київського 
міського цен-
тру соціальних 
служб для сім’ї, 
дітей та молоді

1.4.1. Розробити 
та затвердити По-
ложення про Коор-
динаційний центр 
з питань розвитку 
системи соціальних 
послуг, моніторингу 
та оцінки їх якості        

I квартал 2018 р.  Департамент соціальної 
політики  
Служба у справах дітей та 
сім’ї  
Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді 

Прийняте розпоряджен-
ня КМДА 

1.4.2. Провести 
реорганізацію 
Київського міського 
центру соціальних 
служб для сім’ї, 
дітей та молоді

II квартал 2018 р.           Департамент соціальної по-
літики 
Служба у справах дітей та 
сім’ї  
Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді  

Створений Координа-
ційний центр з питань 
розвитку системи 
соціальних послуг, 
моніторингу та оцінки 
їх якості; затверджено 
структуру та штати       

1.4.3. Забезпечити 
функціонування 
Координаційного 
центру з питань 
розвитку системи 
соціальних послуг, 
моніторингу та 
оцінки їх якості, а 
також системи мо-
ніторингу та оцінки 
якості соціальних 
послуг    

Починаючи з II 
півріччя 2018 р.     

Департамент соціальної по-
літики     

Діючий Координацій-
ний центр; закупівля 
послуг базується на 
результатах моніто-
рингу та оцінки якості 
соціальних послуг   

1.4.4. Розробити 
модель системи мо-
ніторингу та оцінки 
якості соціальних 
послуг          

III квартал 2018 р.           Департамент соціальної по-
літики 
Координаційний центр з 
питань розвитку системи со-
ціальних послуг, моніторингу 
та оцінки їх якості   

Модель системи 
моніторингу та оцінки 
описана та включає пря-
док проведення, систему 
індикаторів, структуру 
аналізу отриманих 
даних та підготовку від-
повідних рішень; дана 
модель підготовлена до 
пілотування  

1.4.5 Провести 
пілотне відпрацю-
вання системи моні-
торингу  та оцінки 
якості соціальних 
послуг

IV квартал 2018 р.  Департамент соціальної по-
літики 
Координаційний центр з 
питань розвитку системи со-
ціальних послуг, моніторингу 
та оцінки їх якості

За результатами апроба-
ції підготовлено розпо-
рядчий документ щодо 
практичного застосу-
вання моделі; Координа-
ційний центр з 2019 р. 
проводить моніторинг 
та оцінку якості соці-
альних  послуг на основі 
даного розпорядчого 
документа

Завдання 
1.5. Розвиток 
системи послуг 
за рахунок роз-
ширення кола 
суб’єктів – 
надавачів 
соціальних по-
слуг на засадах 
соціального 
замовлення, 
конкурсного 
відбору та про-
грам держав-
но- приватного 
партнерства

1.5.1. Визначити 
перелік соціальних 
послуг, що мають 
закуповуватись 
(надаватись) на 
засадах соціального 
замовлення, кон-
курсного відбору, 
державно-приват-
ного партнерства, 
та забезпечити його 
щорічне оновлення 
(розширення) 

Щорічно у квітні Департамент соціальної по-
літики 
Районні державні адміні-
страції 
Громадські організації (за 
згодою) 

Сформовано та за-
безпечено щорічний 
перегляд та оновлення 
переліку соціальних по-
слуг, що закуповуються 
(надаються) на засадах 
соціального замовлення, 
конкурсного відбору, 
державно-приватного 
партнерства 

1.5.2. Підготувати та 
провести закупівлю 
соціальних послуг 
за соціальним 
замовленням у 
контексті деін-
ституціалізації у 
Святошинському 
та Дніпровському 
районах

I півріччя 2018 р. Департамент соціальної по-
літики 
Святошинська та Дніпровська 
районні державні адміні-
страції  
Проект (за згодою

Проведена процедура 
закупівлі 

1.5.3. Вдосконалити 
процедури соціаль-
ного замовлення 
на закупівлю со-
ціальних послуг за 
результатами  про-
ведених закупівель 
у Святошинському 
та Дніпровському 
районах   

I квартал 2019 р. Департамент соціальної по-
літики 
Районні державні адміні-
страції 
Координаційний центр з 
питань розвитку системи со-
ціальних послуг, моніторингу 
та оцінки їх якості 
Проект (за згодою)

Затверджено розпо-
рядчі документи, що 
регулюють процедури 
соціального замов-
лення з урахуванням 
отриманого досвіду на 
базі Святошинського та 
Дніпровського районах

Завдання 1.6. 
Вдосконален-
ня роботи з 
виявлення 
сімей (осіб), які 
перебувають 
у складних 
життєвих 
обставинах, та 
забезпечення 
максимального 
наближення 
соціальних по-
слуг до місць їх 
проживання 
          

1.6.1. Провести по-
діл районів міста на 
осередки соціальної 
роботи з сім’ями, 
які перебувають у 
складних життєвих 
обставинах 

І півріччя 2018 р. Департамент соціальної  по-
літики 
Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді 
Київський міський терито-
ріальний центр соціального 
обслуговування 
Районні державні адміні-
страції 

Підготовлено та при-
йнято наказ Департа-
менту соціальної полі-
тики про затвердження 
осередків соціальної 
роботи 

 1.6.2. Ввести по-
сади фахівців із  
соціальної роботи 
із розрахунку один 
фахівець на 10 
тисяч населення            

 З 01 січня 2018 р.  Департамент соціальної по-
літики Департамент фінансів 
Районні державні адміністра-
ції Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді 

 Прийняте розпоря-
дження КМДА з відпо-
відним фінансуванням 

1.6.3. Запровадити 
електронну базу 
даних отримувачів 
соціальних послуг 
та забезпечити 
технічне оснащення 
фахівців із соціаль-
ної роботи  

2018 р. Департамент соціальної по-
літики 
Департамент фінансів 
Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді

Затверджено структуру 
електронної бази даних 
та порядок ведення; 
забезпечено інструктаж 
та технічне оснащення 
фахівців відповідно до 
потреби

Завдання 
1.7.  Розвиток 
послуги сімей-
ного патронату 
для дітей, які 
тимчасово за-
лишилися без 
батьківського 
піклування, 
у кожному 
районі міста

1.7.1. Опрацювати 
та підготувати про-
позиції щодо під-
вищення мотивації 
до створення та 
розвитку інституту 
патронату

I півріччя 2018 р. Департамент соціальної по-
літики 
Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді 
Служба у справах дітей та 
сім’ї  
Районні державні адміні-
страції 

Підготовлено та затвер-
джено план дій щодо 
розвитку інституту 
патронату в м. Києві 

1.7.2. Забезпечити 
проведення інфор-
маційної кампанії 
щодо популяризації 
патронату 

2017 –  2025 рр. Служба у справах дітей та 
сім’ї  
Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді 
Департамент суспільних 
комунікацій 
Проект (за згодою) 
Громадські організації (за 
згодою) 

Підвищено рівень обі-
знаності громади міста 
щодо патронату 

1.7.3. Систематично 
здійснювати підбір 
кандидатів та на-
вчання патронат-
них вихователів 

2017 –  2025 рр. Районні державні адміністра-
ції Служба у справах дітей 
та сім’ї  Київський міський 
центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 

Створено патронатних 
сімей відповідно до по-
треби, але не менше 10  
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                             1.8.9. Запровадити 
курси жестової мови 
для батьків, які 
виховують дітей з 
порушенням слуху, 
та соціальних пра-
цівників          

2018 р.            Департамент соціальної по-
літики 
Київське міське відділення 
Фонду соціального захисту 
інвалідів 
Громадські організації (за 
згодою)  

Відповідні курси функці-
онують; забезпечується 
постійне вивчення 
потреби у відвідуванні 
цих курсів; запроваджена 
система консультативної 
підтримки (за необхід-
ності) батьків та соціаль-
них працівників після 
проходження курсів  

1.8.10. Розробити 
за участі міського 
комітету доступ-
ності план заходів 
щодо покращення 
стану доступності 
соціальних служб, 
а також надавачів 
соціальних, медико-
реабілітаційних 
послуг, для дітей з 
інвалідністю

 I півріччя 2018 р. Департамент соціальної по-
літики 
Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді  
Районні державні адміністрації 
Громадські організації (за 
згодою) 

Затверджено відповідний 
план розпорядження 
КМДА та забезпечено 
його виконання   

Завдання 1.9. 
Запроваджен-
ня сучасних 
форм роботи 
із сім’ями та 
вразливими 
категоріями 
дітей та молоді 
на базі мережі 
закладів, уста-
нов, організацій, 
суб’єктів під-
приємництва, 
громадських 
організацій 
тощо 

1.9.1. Узагальнити 
досвід,  запровадити 
сучасні форми, мето-
ди, підходи роботи 
з сім’ями, зокрема 
шкіл відповідального 
батьківства та фор-
мування батьківської 
компетенції, груп 
раннього розвитку 
дітей, навчання дітей 
з вадами розвитку 
самообслуговуванню, 
груп взаємодопо-
моги, покращення 
життєвих навичок 
вразливих категорій 
дітей та молоді, вста-
новлення соціальних 
контактів тощо   

2018 р. Департамент соціальної по-
літики 
Служба у справах дітей та сім’ї  
Районні державні адміністрації 
Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді 
Київський університет імені 
Бориса Грінченка 
Проект(за згодою) 
Громадські організації (за 
згодою)

Підготовлено довідку про 
узагальнений досвід та 
рекомендації щодо роз-
ширення форм та методів 
роботи; сформовано та 
затверджено розпоряд-
чим документом план 
заходів щодо запрова-
дження сучасних форм, 
методів, підходів роботи 
з сім’ями  

1.9.2. Визначити 
заклади, установи та 
організації, на базі 
яких запроваджу-
ватимуться сучасні 
форми роботи з 
сім’ями,  та запро-
вадити на їх основі 
відповідні форми, 
методи, підходи 
роботи з сім’ями      

II півріччя 2018 р.          Районні державні адміністрації 
Департамент соціальної по-
літики 
Громадські організації (за 
згодою)   

На базі визначених місць 
впроваджено відповідні 
форми, методи, підходи 
роботи з сім’ями, з ураху-
ванням територіальної 
доступності різних ці-
льових груп; забезпечено 
щорічне їх збільшення/
оновлення на основі 
оцінки потреб  

1.9.3. Забезпечити 
функціонування 
осередків по роботі 
з сім’ями у кожному 
мікрорайоні столиці

2018 –  2025 рр. Районні державні адміністрації 
Департамент соціальної по-
літики  

Щорічне зростання 
осередків по роботі 
з сім’ями, охоплення 
такими осередками усіх 
мікрорайонів міста

Завдання 1.10. 
Розвиток окре-
мих видів со-
ціальних послуг, 
які сприятимуть 
процесам деін-
ституціалізації

1.10.1. Відкрити до-
даткове приміщен-
ня підтриманого 
проживання на базі 
Київського міського 
комплексу соціальної 
адаптації інвалідів 
з розумовою відста-
лістю із створенням 
місць для працете-
рапії 

2019 р. Департамент соціальної по-
літики 
Районні державні адміністрації 
Громадські організації (за 
згодою) 

Розроблено та затвердже-
но проектно-кошторисну 
документацію у 2017 р.; 
виділено та забезпечено 
фінансові асигнування, 
проведено будівельні 
роботи. Відкриття відді-
лення – 2019 р. 

1.10.2. Забезпечити 
створення місць 
підтриманого про-
живання відповідно 
до потреби, зокрема, 
що виникатиме в 
процесі деінституці-
алізації          

2018 –  2025 рр. Районні державні адміністрації 
Департамент соціальної по-
літики 
Служба у справах дітей та сім’ї 
Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді 
Проект (за згодою) 
Громадські організації (за 
згодою)

Наявність місць під-
триманого проживання 
відповідно до потреби

1.10.3. Визначити 
потребу та вжити 
заходів щодо ство-
рення місць тимча-
сового проживання 
вразливих категорій 
населення (у форматі 
соціальної квартири) 
з метою  забезпе-
чення кризового та 
екстреного втручан-
ня, попередження 
потрапляння дітей в 
інтернатні заклади            

2018 р.                     Районні державні адміністрації 
Департамент соціальної по-
літики 
Служба у справах дітей та сім’ї 
Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді 
Проект (за згодою) 
Громадські організації (за 
згодою)  

Розроблено та затвер-
джено розпоряджен-
ням КМДА примірне 
положення та стандарти 
функціонування соціаль-
ної квартири для різних 
уразливих категорій 
населення; затверджено 
календарний план ство-
рення місць тимчасового 
проживання         

1.10.4. Розробити 
рекомендації для 
суб’єктів соціальної 
роботи з орієн-
товним переліком 
послуг, яких можуть 
потребувати діти та 
родини в залежності 
від обставин (дитина 
із сім’ї в складних 
життєвих обстави-
нах, що потерпає від 
бідності, дитина з 
порушеннями психо-
фізичного розвитку, 
яку виховує одинока 
матір (одинокий 
батько), насильство 
в родині, діти, які 
народились у не-
повнолітніх батьків 
тощо), а також місць 
їх отримання

2018 р. Департамент соціальної по-
літики 
Служба у справах дітей та сім’ї 
Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді 
Проект (за згодою) 
Громадські організації (за 
згодою)

 Розроблені та спрямова-
ні суб’єктам соціальної 
роботи рекомендації; 
затверджено механізм 
спрямування суб’єктами 
соціальної роботи дітей 
та родин за необхідною 
допомогою відповідно до 
потреби   

Завдання 1.11. 
Розвиток 
інституту 
наставництва 
для окремих 
категорій дітей 
та сімей 

 1.11.1. Забезпечити 
навчальну підготов-
ку представників 
мультидисциплі-
нарних команд, 
які вивчатимуть 
потреби вихованців 
інтернатних закладів, 
визначатимуть їх по-
треби у наставниках, 
а також  здійснюва-
тимуть їх підбір             

 За окремим 
графіком 

 Департамент соціальної по-
літики 
Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Департамент охорони здоров’я 
Проект (за згодою) 
Громадська організація «Одна 
надія» (за згодою) 

 Представники мульти-
дисциплінарних команд 
пройшли відповідну 
підготовку 

1.11.2. Забезпечити 
популяризацію 
інституту наставни-
цтва в територіаль-
ній громаді міста. 
Сформувати базу 
даних кандидатів у 
наставники 

2017 –  2025 рр.   Служба у справах дітей та сім’ї 
Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді 
Проект (за згодою) 
Громадські організації (за 
згодою) 

Підвищено рівень обізна-
ності громади міста щодо 
наставництва; сформова-
но базу даних кандидатів 
у наставники 

1.11.3. Запровадити 
систему відбору та 
навчання настав-
ників 

Починаючи з 
2017 р. 

Служба у справах дітей та сім’ї 
Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді 

Функціонує постійно 
діюча система відбору та 
навчання кандидатів у 
наставники 

1.11.4. Запровадити 
постійно діючу  
консультативну під-
тримку наставників 
та спеціалістів, від-
повідальних за цей 
напрям       

2017 –  2025 рр.  Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді 
Громадська організація «Одна 
надія» (за згодою) 

Працює консультативна 
служба з питань на-
ставництва відповідно до 
потреби 

1.11.5. Розробити та 
запровадити послуги 
корпоративного 
наставництва для 
вихованців старшого 
віку з інтернатних 
закладів, сімейних 
форм з метою ви-
значення можливих 
місць їхнього профе-
сійного навчання та 
працевлаштування              

2018 –  2019 рр.  Департамент соціальної по-
літики 
Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Департамент охорони здоров’я  
Служба у справах дітей та сім’ї 
Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді 
Київський університет імені 
Бориса Грінченка 
Проект (за згодою) 
Громадські організації (за 
згодою) 

Визначено перелік корпо-
ративних наставників; не 
менше  50 % вихованців 
з інтернатних закладів 
та сімейних форм у віці 
15–17 років мають корпо-
ративних наставників

1.11.6. Розробити 
методологію впро-
вадження настав-
ництва для сімей, 
які перебувають у 
складних життєвих 
обставинах, діти 
яких є вихован-
цями інтернатних 
закладів, а також 
для сімей, в які бу-
дуть реінтегровані/
влаштовані діти у 
процесі деінститу-
ціалізації 

2019 р. Служба у справах дітей та 
сім’ї 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді 
Київський університет імені 
Бориса Грінченка 
Проект (за згодою) 
Громадська організація «Одна 
надія» (за згодою)

Впроваджено настав-
ництво для відповідних 
категорій сімей; щонай-
менше 30 % сімей, які 
перебувають у складних 
життєвих обставинах, 
охоплено програмою 
наставництва 

Завдання 1.12. 
Забезпечення 
професійної 
орієнтації, 
професійного 
навчання та 
сприяння пра-
цевлаштуван-
ню вихованців 
інтернатних за-
кладів, зокрема 
з інвалідністю 
та вадами пси-
хофізичного 
розвитку 

1.12.1. Проаналі-
зувати існуючий 
механізм профорі-
єнтації дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, зокрема 
дітей з інвалідністю, 
вжити заходів щодо 
його вдосконалення 
та максимально на-
близити послугу до 
місць їх проживання  

2018 р.  Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Київський міський центр 
зайнятості 
Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді  

Підготовлено план дій 
щодо вдосконалення 
профорієнтаційної 
роботи з відповідною 
категорією дітей

1.12.2. Здійснити 
інвентаризацію 
наявних про-
форієнтаційних 
програм для дітей з 
інвалідністю різних 
нозологій та під-
готувати пропозиції 
щодо задоволення 
виявлених потреб, їх 
осучаснення               

2018 р.                   Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Київський міський центр 
зайнятості 
Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді 
Київський університет імені 
Бориса Грінченка 
Громадські організації (за 
згодою)  

Розширено перелік про-
форієнтаційних програм 
для дітей з інвалідністю                  

1.12.3. Про-
аналізувати стан 
працевлаштування 
дітей-сиріт, ді-
тей, позбавлених 
батьківського 
піклування, зокрема 
дітей з інвалідністю, 
(працездатного віку) 
та молоді з їх числа, 
та підготувати про-
позиції щодо підви-
щення ефективності 
цієї роботи  

2018 р. Департамент соціальної по-
літики 
Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Київський міський центр 
зайнятості 
Київське міське відділення 
Фонду соціального захисту 
інвалідів  

Забезпечено щорічне 
збільшення, що най-
менше на 5 %,  рівня 
працевлаштування за-
значеної категорії дітей 
та молоді

Завдання 1.13. 
Посилення 
соціального 
захисту дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування
         

1.13.1. Опрацювати 
питання та роз-
робити механізм за-
безпечення житлом 
усіх дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених 
батьківського піклу-
вання, які перебува-
ють на квартирному 
обліку станом на 
01.01.2018 р.       

2018 –  2022 рр. Департамент житлового забез-
печення  
Департамент соціальної по-
літики 
Служба у справах дітей та сім’ї 

Ухвалено порядок 
забезпечення житлом 
усіх дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьків-
ського піклування, які 
перебувають на квар-
тирному обліку станом 
на 01.01.2018 рр. 

1.13.2. Забезпечи-
ти при складанні 
місцевого бюджету 
виділення фінан-
сових ресурсів 
на забезпечення 
житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених 
батьківського піклу-
вання, відповідно до 
потреби      

Щорічно  Департамент житлового забез-
печення 
Департамент соціальної по-
літики  
Служба у справах дітей та сім’ї 

Підготовлено відповідні 
розрахунки; включено 
до місцевого бюджету 
фінансові ресурси на 
забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, по-
збавлених батьківського 
піклування, відповідно 
до потреби  

1.13.3. Опрацювати 
питання та розроби-
ти механізм забез-
печення дітей-сиріт 
та дітей, позбавле-
них батьківського 
піклування, а також 
осіб з їх числа, при 
виході із сімейних 
форм виховання  
«стартовим капіта-
лом» за цільовим 
призначенням 
облаштування само-
стійного життя за 
рахунок місцевого 
бюджету    

2018 р. Служба у справах дітей та сім’ї  
Департамент соціальної по-
літики 
Департамент фінансового за-
безпечення   

Підготовлено пропозиції 
та подано на ухвалення 
Київської міської ради 

Напрям 2. Розвиток системи надання освітніх послуг в інклюзивному середовищі 

Завдання 2.1. 
Реформуван-
ня системи 
надання 
діагностично-
консультатив-
них послуг та 
психолого-пе-
дагогічного су-
проводу дітям 
з особливими 
потребами та 
їх сім’ям

2.1.1. Створити 
сектори інклюзив-
ної освіти у відпо-
відних структурних 
підрозділах КМДА 
та райдержадміні-
страцій        

I квартал 2018 р. Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Департамент фінансів 
Районні державні адміні-
страції 

Створені сектори 
інклюзивної освіти; 
розроблені та затвер-
джені положення про їх 
діяльність 
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   2.1.2. Визна-
чити напрями 
вдосконалення 
роботи з надання 
діагностично-
консультаційних і 
корекційно-розви-
вальних послуг та 
психолого-педаго-
гічного супроводу 
дітям з особливими  
потребами та їх 
сім’ям згідно з 
напрямами рефор-
мування ПМПК 

IV квартал 2017 р  Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Служба у справах дітей та 
сім’ї 
Громадські організації (за 
згодою) 

Підготовлено план 
заходів з розвитку 
діагностично-консуль-
тативних і корекційно-
розвивальних послуг 
та соціально-педа-
гогічного супроводу 
дітям з особливими 
потребами та  їх сім’ям  
з урахуванням процесу 
реформування ПМПК 

2.1.3.  Розробити  
та затвердити 
положення про 
діяльність міського 
та районних інклю-
зивно-ресурсних 
центрів    

IV квартал 
2017 р. – I  квар-
тал 2018 р. 

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Районні державні адміні-
страції 

Затверджені положення 
про міський та районні 
інклюзивно-ресурсні 
центри; затверджені 
структури, штати; 
підготовлено розрахун-
ки щодо їх фінансу-
вання

2.1.4. Створити 
міський та районні 
інклюзивно-ре-
сурсні центри

II квартал 2018 р. Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Районні державні адміні-
страції 

Міський та районні 
інклюзивно-ресурсні  
центри функціонують 
згідно із положенням; 
виділено фінансування 
на їх діяльність; праців-
ники пройшли вступне 
навчання 

2.1.5. Вжити заходів 
щодо забезпечення 
міського та район-
них інклюзивно-
ресурсних центрів 
приміщеннями, 
обладнанням, на-
вчально-методич-
ними матеріалами, 
ІКТ та фаховим 
персоналом 

2018 –  2019 рр. Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Районні державні адміні-
страції 

Створено сучасну мате-
ріально-технічну базу 
для діяльності центрів 

2.1.6. Впровадити 
систему підви-
щення кваліфікації 
фахівців міського 
та районних інклю-
зивно-ресурсних 
центрів 

Постійно Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 

Підвищення кваліфі-
кації щороку не менш 
ніж 50 % працівників 
(50 осіб)

Завдання 2.2. 
Здійснення 
першочергових 
заходів щодо 
поширення 
інклюзивного 
навчання у 
дошкільних, за-
гальноосвітніх 
та професійних 
навчальних 
закладах 

2.2.1. Забезпечити 
щорічне визначення 
потреби в освітніх 
послугах дошкільної 
та загальної серед-
ньої освіти в інклю-
зивному середовищі 
з метою навчання 
дітей з особливими 
потребами за міс-
цем проживання   

Щорічно до 
01 липня      

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Районні державні адміні-
страції 

Створено бази даних 
дітей відповідних 
категорій та віку  із 
зазначенням особливих 
потреб 

2.2.2. Розширити 
мережу дошкільних, 
загальноосвітніх на-
вчальних закладів, 
в яких будуть орга-
нізовані інклюзивні   
(спеціальні) групи, 
класи для дітей з 
особливими освіт-
німи потребами 
різних нозологій, 
відповідно до по-
треби 

Постійно Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту   
Районні державні адміні-
страції

Починаючи з 2018 р. 
збільшити чисель-
ність дітей, охоплених    
інклюзивною освітою: 
дошкільного віку - не 
менш ніж на 10 %; 
шкільного віку – не 
менш ніж на 30 % 

2.2.3. Розробити 
додатковий перелік 
освітніх послуг, зо-
крема корекційно-
розвивальних, які 
повинні надаватися 
дітям з особли-
вими потребами 
дошкільного та 
шкільного віку 
різних нозологій в 
умовах інклюзивно-
го навчання

II квартал 2018 р. Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Громадські організації (за 
згодою)

Розроблено та схвалено 
додатковий перелік 
освітніх послуг з ураху-
ванням різних нозологій

2.2.4. Затвердити 
плани поетапного 
забезпечення кож-
ного дошкільного, 
загальноосвітнього 
навчального закладу 
корекційно-розви-
вальними засобами 
навчання, у тому 
числі навчаль-
но-методичними 
матеріалами та ІКТ, 
необхідним реабілі-
таційним обладнан-
ням згідно потреб 
дітей з особливими 
потребами

2018 р. Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Районні державні адміні-
страції

Затверджені відповідні 
плани; підготовлено від-
повідні розрахунки

2.2.5. Забезпечити 
корекційно-розви-
вальними засобами 
навчання, у тому 
числі навчаль-
но-методичними 
матеріалами та 
ІКТ, необхідним 
реабілітаційним 
обладнанням до-
шкільні та загально-
освітні навчальні 
заклади відповідно 
до затверджених 
планів

2018 –  2019 рр. Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту  
Районні державні адміні-
страції 

Дошкільні та загально-
освітні навчальні 
заклади забезпечені 
відповідними засобами 
та обладнанням згідно з 
потребою 

2.2.6. Забезпечити 
дошкільні та загаль-
ноосвітні навчальні 
заклади відповід-
ними фахівцями, 
(зокрема, асистент 
вихователя, 
асистент педагога, 
помічника дитини) 
згідно з потребою   

2018 р. Районні державні адміні-
страції 
Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 

Дошкільні та загально-
освітні навчальні 
заклади укомплектовані 
персоналом, необхід-
ним для інклюзивного 
навчання, відповідно до 
потреби

2.2.7. Забезпечити 
здійснення на-
уково-методичного 
супроводу діяль-
ності інклюзивних 
дошкільних та 
загальноосвітніх 
навчальних за-
кладів  

Починаючи з 
2018 р.     

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту          

Створено методичне 
об’єднання фахівців ін-
клюзивних навчальних 
закладів при Департа-
менті освіти і науки, 
молоді та спорту       

2.2.8. Забезпечити 
постійне підви-
щення кваліфікації 
управлінських та 
психолого-педаго-
гічних кадрів щодо 
впровадження 
інклюзивної освіти 
в дошкільних, 
загальноосвітніх  
та професійних на-
вчальних закладах  

Постійно        Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту

Підвищення кваліфіка-
ції щороку не менш ніж 
50 % працівників відпо-
відних категорій

2.2.9. Визначити 
професійні на-
вчальні заклади та 
створити спеціаль-
ні групи здобуття 
професійної освіти 
дітьми з особливи-
ми потребами

II квартал 2018 р. Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Київське міське відділення 
Фонду соціального захисту 
інвалідів

Перелік професійних 
навчальних закладів зі 
спеціальними групами 
для осіб з особливими 
потребами, узгоджений 
з Київським міським 
відділенням Фонду 
соціального захисту ін-
валідів та затверджений 
наказом Департаменту. 
Створено спеціальні 
групи у професійних 
навчальних закладах 
міста

Завдання 2.3. 
Забезпечення 
безбар’єрного  
доступу до 
закладів освіти 
міста дітей з 
інвалідністю 

2.3.1. Розробити 
за участі міського 
комітету доступ-
ності план заходів 
щодо покращення 
стану доступності 
навчальних закладів 
міста для дітей з 
інвалідністю

I півріччя 2018 р. Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Департамент соціальної по-
літики 
Громадські організації (за 
згодою)

Затверджено відповід-
ний план розпоряджен-
ням КМДА 

2.3.2. Забезпечити 
безбар’єрний доступ 
до 1-го поверху 
дошкільних та 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
для дітей з інвалід-
ністю  

2017 р.        Районні державні адміністрації 
Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту

Перші поверхи усіх до-
шкільних та загально-
освітніх навчальних 
закладів доступні для 
дітей з інвалідністю  

2.3.3. Запровадити 
підвезення дітей 
з інвалідністю, 
зокрема реінтегро-
ваних/влаштованих 
у сім’ї в процесі 
деінституціалізації, 
до навчальних за-
кладів відповідно до 
потреби     

Починаючи з 
вересня 2018 р. 

Районні державні адміністрації 
Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Департамент соціальної по-
літики

Забезпечено потребу 
дітей з інвалідністю у 
підвезені до навчальних 
закладів

 Напрям 3. Розвиток медико-реабілітаційних послуг 
Завдання 
3.1. Розвиток 
роботи район-
них центрів 
здоров’я в 
контексті деін-
ституціалізації      

3.1.1. Створити в 
структурі районних 
центрів здоров’я 
(служби громад-
ського здоров’я) 
підрозділ з питань 
профілактики та ме-
дичного супроводу 
дітей з інвалідністю 
та їх родин  

2017 –  2018 рр.      Департамент охорони здоров’я  
Районні державні адміністрації  

Видано наказ щодо реор-
ганізації роботи центрів 
здоров’я. Створено 10 
підрозділів у структурі 
центрів здоров’я  

3.1.2. Узагальнити 
практику роботи 
центрів здоров’я з 
профілактики та ме-
дичного супроводу 
дітей з інвалідністю 
та їх родин та підго-
тувати рекомендації 
щодо  поширення 
кращого досвіду

I півріччя 2020 р. Департамент охорони здоров’я  
Районні державні адміністрації 
Громадські організації (за 
згодою)

Підготовлена аналітична 
довідка про роботу цен-
трів здоров’я в аспекті 
покладання на центри 
нових функцій; під-
готовлені та направлені 
районним державним 
адміністраціям відповід-
ні рекомендації

Завдання 3.2. 
Удосконален-
ня роботи з 
попередження 
відмов від но-
вонародженої 
дитини 

3.2.1.  Здійснити 
аналіз виявлення 
у 2015 – 2017 рр. 
кількості вагітних, 
у яких у прена-
тальному періоді 
виявлені вади роз-
витку дитини.  
Відкрити при пери-
натальних центрах 
міста кабінети 
катамнестичного 
спостереження

II квартал 2018 р.  Департамент охорони 
здоров’я  
Районні державні адміні-
страції 

Складено відповідну 
довідку, визначено 
прогнозну потребу у 
відповідних послугах, 
зокрема психологіч-
ного супроводу для 
10 районних жіночих 
консультацій.   Видано 
наказ щодо організації 
роботи одного кабінету 
катамнестичного спо-
стереження в структурі 
перинатального центру 
м. Києва 

3.2.2. Визначити 
потребу у розвитку 
психологічної до-
помоги в жіночих 
консультаціях. 
Запровадити в 
жіночих консульта-
ціях психологічний 
супровід вагітних з 
ризиком народжен-
ня дитини з вадами 
розвитку 

I півріччя 2018 р. Районні державні адміні-
страції 
Департамент охорони 
здоров’я 

Впроваджено в роботу 
10 районних жіночих 
консультацій психоло-
гічний супровід 

3.2.3. Здійснюва-
ти обов’язковий 
психологічний 
супровід вагітних 
у перинатальних 
центрах міста та 
породіль у всіх 
пологодопоміж-
них закладах при 
загрозі відмови від 
новонародженої 
дитини 

Постійно  Департамент охорони 
здоров’я 
Служба у справах дітей та 
сім’ї 
Центри соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 

Охоплено 100 % 
вагітних та породіль 
при загрозі відмови 
від новонародженої 
дитини 
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3.2.4. Забезпечити 
проведення на-
вчання (семінари, 
тренінги) з питань 
попередження со-
ціального сирітства 
для працівників 
пологодопоміжних  
закладів, жіночих 
консультацій у 
контексті деінсти-
туціалізації 

Постійно 1 раз на 
півроку 

Департамент охорони 
здоров’я 
Служба у справах дітей та 
сім’ї 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді 
Громадські організації (за 
згодою)

Проведено щороку по 
2 семінари для пра-
цівників відповідних 
закладів з охопленням 
не менше 30 % праців-
ників

Завдання 
3.3.  Раннє 
виявлення 
захворювань, 
що формують 
інвалідність 

3.3.1. Здійснити 
заходи щодо 
розширення 
скринінгових про-
грам та досліджень 
новонароджених, 
зокрема розробити 
порядок про-
ведення скринінгу 
новонароджених, 
алгоритм дослі-
джень, визначити 
лабораторію для 
проведення скри-
нінгу новонаро-
джених, визначити 
потребу в облад-
нанні та реактивах, 
потребу в кадрах та 
їх підготовку

II квартал 2018 р. Департамент охорони 
здоров’я 
Проект (за згодою)

Виданий наказ щодо 
провадження нео-
натального скринінгу, 
яким затверджено 
план та порядок його 
проведення. Закуплено 
обладнання для лабора-
торії та тестнабори; під-
готовлено 3 спеціалісти 

3.3.2. Впровадити 
скринінг новонаро-
джених на галакто-
земію, порушення 
окислення жирних 
кислот, порушення 
обміну карнітину, 
порушення об-
міну амінокислот 
(гіперфенілалні-
немія, валінолей-
цинурія та інші), 
органічні ацидурії 
(порушення обміну 
ізовалеріанової 
кислоти, глутарової 
кислоти) 

Починаючи з 
2019 р.        

Департамент охорони 
здоров’я        

Охоплення неонаталь-
ним скринінгом 100 % 
новонароджених          

3.3.3. Впровадити 
новонародженим у 
пологодопоміжних 
закладах міста про-
ведення пульсоксі-
метрії, аудіометрії, 
УЗД кульшових 
суглобів  

Починаючи з 
2019 р.     

Департамент охорони 
здоров’я    

Охоплення 100 % ново-
народжених відповід-
ною діагностикою    

3.3.4. Розробити та 
затвердити локаль-
ний уніфікований 
клінічний протокол 
«Профілактика, діа-
гностика, лікуван-
ня та реабілітація 
новонароджених 
з перинатальним 
гіпоксично-ішеміч-
ним ушкодженням 
нервової системи»  

IV квартал 
2018 р.       

Департамент охорони 
здоров’я      

Затверджений наказом 
протокол для впрова-
дження в роботу закла-
дів охорони здоров’я      

3.3.5. Здійснити 
закупівлю інстру-
ментарію для діа-
гностики раннього 
дитячого аутизму, 
його сертифікацію, 
адаптацію та підго-
товку фахівців для 
роботи з ним

2019 р. Департамент охорони 
здоров’я 
Департамент фінансів

Закуплено та адаптова-
но 2 набори інструмен-
тарію, проведено на-
вчання 2-х спеціалістів

Завдання 
3.4. Розвиток 
послуг для 
дітей з по-
рушеннями 
психофізично-
го розвитку та 
їх сімей щодо 
раннього 
корекційного 
втручання 
з метою по-
передження 
соціального 
сирітства 

3.4.1. Визначити за-
клад, на базі якого 
створити міський 
центр раннього 
корекційного втру-
чання та заклади, 
в структурі яких 
створити кабінети 
раннього корекцій-
ного втручання   

II квартал 2018 р Департамент охорони 
здоров’я 
Департамент соціальної 
політики 
Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Районні державні адміні-
страції 

Видано розпорядження 
КМДА щодо розвитку 
в місті послуг раннього 
корекційного втру-
чання 

3.4.2. Затвердити 
типові положення 
про центр раннього 
корекційного втру-
чання та кабінет 
раннього корек-
ційного втручання 
із зазначенням 
штатів та табелю 
оснащення  

I квартал 2018 р. Департамент охорони 
здоров’я 
Департамент соціальної 
політики 
Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 

Видано наказ про 
організацію роботи 
міського центру та 10 
кабінетів раннього ко-
рекційного втручання; 
затверджені відповідні 
положення, штати та 
табель оснащення  

3.4.3. Затвердити 
стандарти скри-
нінгу моніторингу 
психофізичних по-
рушень у дитини 

І півріччя   2018 р. Департамент охорони 
здоров’я  
Проект (за згодою)

Затверджені стандарти, 
узгоджену систему мо-
ніторингу їх виконання 

Завдання 3.5.  
Організація 
паліативної 
допомоги для 
важко хворих 
дітей міста 

3.5.1. Створити 
банк даних  дітей, 
які потребують па-
ліативної допомоги, 
у тому числі дітей, 
які потребують 
знеболюючих ме-
дичних препаратів, 
забезпечити його 
систематичне 
оновлення    

IV квартал 
2017 р. 

Департамент охорони 
здоров’я 
Департамент соціальної 
політики 
Районні державні адміні-
страції 

Виданий наказ про 
створення бази даних 
дітей, які потребують 
паліативної допомоги, 
та порядок її постійно-
го оновлення; визначені 
відповідальні за її сис-
тематичне оновлення 

3.5.2. Розробити та 
затвердити типове 
положення про 
мобільну бригаду з 
надання паліатив-
ної допомоги дітям, 
які її потребують, 
вдома 

IV квартал 
2017 р.  

Департамент охорони 
здоров’я 
Районні державні адміні-
страції 

Затверджено типове 
положення, штати, 
примірний табель 
оснащення 

3.5.3. Відкрити 
центр паліативної 
допомоги на базі 
Київської міської 
шкірно-венероло-
гічної лікарні 

IV квартал 
2017 р. 

Департамент охорони 
здоров’я 
Департамент соціальної 
політики 
Районні державні адміні-
страції 

Наказом затверджено 
типове положен-
ня, штати та табелі 
оснащення. Відкрито 
та забезпечено роботи 
центру паліативної 
допомоги  

3.5.4. Відкрити 
відділення паліа-
тивного догляду з 
виїзною мобільною 
бригадою в 
структурі міських 
будинків дитини 
«Берізка» та імені 
М.М. Городецького 
на 10 ліжок кожне 

II півріччя 
2018 р.

Департамент  охорони 
здоров’я 
Районні державні адміні-
страції 

Затверджено поло-
ження про відповідні 
відділення; забезпечено 
їх функціонування  

3.5.5. Проаналізу-
вати рівень забез-
печення потреби 
дітей з тяжкими 
порушеннями роз-
витку щодо паліа-
тивної допомоги та 
вжити заходів щодо 
удосконалення 
роботи з надання 
такої допомоги

I квартал 2020 р. Департамент  охорони 
здоров’я 
Районні державні адміні-
страції 

Затверджено план захо-
дів щодо удосконалення 
паліативної допомоги 
дітям з тяжкими по-
рушеннями розвитку з 
урахуванням їх потреб; 
підготовлено роз-
рахунки та передбачено 
фінансування даного 
плану

Завдання 3.6.  
Покращення 
доступності до 
реабілітацій-
них послуг ді-
тей з тяжкими 
фізичними і 
розумовими 
порушеннями  

3.6.1. Створити 
центр медичної ре-
абілітації дітей для 
дітей з ураженнями 
нервової системи в 
структурі міського 
будинку дитини 
«Берізка»

2018 р.  Департамент  охорони 
здоров’я 

Затверджено поло-
ження про діяльність 
центру; структуру і 
штати; підготовлено 
розрахунки та перед-
бачено фінансування 
даного центру; відкрито 
центр та забезпечено 
його роботу

3.6.2. Створити 
центр (відділення) 
медичної реабіліта-
ції амбулаторного 
типу для дітей із 
захворюваннями 
опорно-рухового 
апарату на базі 
лікувально-профі-
лактичного закладу 
(бальнеологічна 
лікарня на 60 від-
відувань) 

 2018 р. Департамент  охорони 
здоров’я 

Відкрито центр та за-
безпечено його роботу 

3.6.3. Створити в 
структурі дитячих 
санаторних закла-
дів, підпорядкова-
них Департаменту 
охорони здоров’я 
КМДА («Орлятко» 
– Ворзель та дитя-
чому санаторії кар-
діологічного про-
філю), відділення 
медико-соціальної 
реабілітації для ді-
тей з обмеженням 
життєдіяльності 
із сумісним пере-
буванням з одним 
із батьків або осіб, 
що їх замінюють

2019 –  2020 рр.                Департамент  охорони 
здоров’я          

Відкриті відділення та 
забезпечено їх роботу          

 3.6.4. Забезпечити 
проведення семіна-
рів для членів ЛКК 
з питань складання 
індивідуальної 
програми реабі-
літації дитини з 
інвалідністю відпо-
відно до нозології     

Починаючи з 
2018 р.                                    

Департамент  охорони 
здоров’я Департамент со-
ціальної політики  Департа-
мент освіти і науки, молоді 
та спорту 

Проведення  11 семіна-
рів один раз на півріччя       

3.6.5. Розробити 
та затвердити 
єдині міжвідомчі 
критерії оцінки 
ефективності захо-
дів з реабілітації ді-
тей з інвалідністю 
в реабілітаційних 
установах різних 
форм власності та 
підпорядкування          

IV квартал 
2018 р.     

Департамент  охорони 
здоров’я 
Департамент соціальної 
політики  
Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Український центр реабі-
літації дітей з органічним 
ураженням нервової системи  

Затверджені критерії 
оцінки спільним на-
казом              

3.6.6. Впровадити 
локальні клінічні 
протоколи та 
стандарти з комп-
лексної реабілітації 
дітей з дитячим 
церебральним 
паралічем, епілеп-
сією, синдромом 
Дауна, розладами із 
спектру аутизму та 
інших інвалідизую-
чих захворювань  в 
роботу реабіліта-
ційних закладів со-
ціального захисту 
населення  

До кінця 2020 р. Департамент  охорони 
здоров’я 
Департамент соціальної 
політики       

Застосування клінічних 
протоколів та стандар-
тів у реабілітаційних 
закладах соціального 
захисту населення      

3.6.7. Впровадити 
типову форму 
(модель) індиві-
дуального плану 
медичного та соці-
ального супроводу 
дітей з інвалідніс-
тю підгрупи А та їх 
родин    

І квартал 2019 р. Департамент  охорони 
здоров’я 
Департамент соціальної 
політики    

Застосування типової 
форми на практиці; 
типова форма затвер-
джена відповідним роз-
порядчим документом    

Завдання 3.7. 
Забезпечен-
ня дітей з 
інвалідністю 
засобами 
реабілітації       

3.7.1. Визначити 
потребу дітей з 
інвалідністю у 
засобах реабілітації          

Починаючи з IV 
кварталу 2017 р., 
щорічно

Департамент соціальної 
політики 
Департамент  охорони 
здоров’я       

Наявна актуаль-
на потреба дітей з 
інвалідністю у засобах 
реабілітації; розробле-
на форма для збору 
інформації, проведений 
збір інформації; під-
готовлено план щодо 
забезпечення дітей 
необхідними засобами 
реабілітації  
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3.7.2. Розробити 
та запровадити 
порядок взаємодії 
структурних під-
розділів КМДА та 
райдержадміні-
страцій з питань 
соціального захисту, 
охорони здоров’я та  
відділення Фонду 
соціального захисту 
інвалідів щодо 
забезпечення дітей 
з інвалідністю засо-
бами реабілітації

І півріччя 2018 р. Департамент соціальної по-
літики 
Департамент  охорони 
здоров’я 
Районні державні адміністрації 
Київське міське відділення 
Фонду соціального захисту 
інвалідів     

Затверджено відповід-
ний порядок  розпоря-
дженням КМДА                

3.7.3. Забезпечити 
проведення моніто-
рингу з питань за-
доволення потреби 
дітей з інвалідністю 
засобами реабілі-
тації

Починаючи з 2018 
р.  щорічно

Департамент соціальної по-
літики 
Департамент  охорони 
здоров’я 
Київське міське відділення 
Фонду соціального захисту 
інвалідів 
Громадські організації (за 
згодою) 

За результатами моні-
торингу здійснюється 
замовлення та виробни-
цтво засобів реабілітації

 Напрям 4. Розвиток сімейних форм виховання 
Завдання 4.1. 
Удосконален-
ня технології 
роботи із 
кандидатами 
на створення 
сімейних форм 
виховання 
(усиновлення, 
опіка/піклуван-
ня, прийомні 
сім’ї, ДБСТ)
                           

4.1.1.  Проаналі-
зувати та оновити 
зміст програм  у 
частині особливос-
тей виховання та 
догляду за дітьми з 
інвалідністю, дітьми 
підліткового віку, 
дітьми, виведеними 
з інтернатних закла-
дів, сімейних форм 
виховання тощо

І півріччя 2018 р. Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді  
Служба у справах дітей та сім’ї  
Київський університет імені 
Бориса Грінченка  
Проект (за згодою) 
Громадські організації (за 
згодою)

Підготовлено зміни до 
програм підготовки 
кандидатів на створення 
сімейних форм вихован-
ня, на основі проведено-
го аналізу 

4.1.2.Розробити та 
впровадити окремі 
програми факуль-
тативного навчання 
(за специфікою 
нозологій)  щодо 
розкриття психо-
логічних аспектів 
виховання дітей з 
інвалідністю для 
осіб, які бажають 
прийняти на ви-
ховання дітей-сиріт 
та дітей,  позбавле-
них батьківського 
піклування, які 
мають інвалідність. 
Забезпечити за-
лучення реабіліто-
логів, психіатрів, 
дефектологів тощо 
(відповідно до 
специфічних потреб 
дітей з інвалідніс-
тю) до викладання 
програм 

І півріччя 2018 р. Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді  
Служба у справах дітей   та 
сім’ї  Київський університет 
імені Бориса Грінченка  
Проект (за згодою)  
Громадські  організації (за 
згодою) 

Розроблено та затвер-
джено для використан-
ня в роботі відповідні 
програми. Кількість 
програм факультативів 
визначено за резуль-
татами   попереднього 
аналізу.  Програми 
включено до системи 
підготовки кандидатів 
на створення сімейних 
форм виховання із 
залученням необхідних 
фахівців до їх викла-
дення  

4.1.3. Розробити 
та впровадити 
науково обґрунто-
вану систему оцінки 
соціально-психо-
логічної готовності 
осіб до прийняття 
дитини-сироти, 
дитини, позбавленої 
батьківського піклу-
вання, в сім’ю               

І півріччя 2018 р.  Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді 
Служба у справах дітей та 
сім’ї Київський університет 
імені Бориса Грінченка  
Проект (за згодою) 
Громадські організації (за 
згодою) 

Система оцінки з від-
повідними критерія-
ми та індикаторами 
затверджена; фахівці, 
залучені до проведення 
оцінки, пройшли відпо-
відне навчання щодо її 
впровадження 

4.1.4. Забезпечи-
ти підготовку та 
супервізію тренерів, 
які будуть готові 
долучатися до про-
ведення навчання 
кандидатів на 
створення сімейних 
форм виховання, в 
обсягах, що відпові-
датимуть потребам  

2018 –  2025 рр.  Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді  
Служба у справах дітей та 
сім’ї  
Київський університет імені 
Бориса Грінченка  
Проект (за згодою)  
Громадські організації (за 
згодою) 

Створено базу даних, 
що включає не менше 
30-ти  діючих тренерів, 
до 2025 р.; забезпечено 
постійне оновлення 
складу тренерів з ураху-
ванням потреб 

 4.1.5. Створити 
базу даних тренерів 
та вузькопрофіль-
них спеціалістів з 
окремої пробле-
матики виховання 
та розвитку дітей-
сиріт, дітей, позбав-
лених батьківського 
піклування, зокрема 
з інвалідністю та 
порушеннями пси-
хофізичного роз-
витку, які можуть 
долучатися до про-
ведення тренінгів 
для кандидатів на 
створення сімейних 
форм виховання, 
наставництва та 
патронату. Забезпе-
чити оприлюднення 
бази даних тренерів 
на сайті КМДА 

 І півріччя 2018 р.  Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді  
Київський університет імені 
Бориса Грінченка 
Громадські організації (за 
згодою) 

 База даних тренерів є 
у відкритому доступі 
на сайті КМДА; узго-
джено графіки та місця 
отримання необхідних 
консультацій

4.1.6. Відпрацю-
вати методичні 
рекомендації щодо 
проведення взаємо-
добору дитини та 
сім’ї з метою підви-
щення ефективнос-
ті застосування    

2018 р.             Служба у справах дітей та 
сім’ї  
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді 
Громадські організації (за 
згодою)  

Пропозиції щодо удо-
сконалення порядку 
взаємодобору           

4.1.7. Узагальнити 
досвід роботи 
з особами, які 
бажають прийняти 
на виховання у 
свою сім’ю дитину-
сироту чи дитину, 
позбавлену батьків-
ського піклування, 
зокрема, яка має 
інвалідність, та під-
готувати з ураху-
ванням найкращих 
практик  методичні 
рекомендації з 
розвитку сімейних 
форм виховання

ІІ півріччя 
2018 р. 

Служба у справах дітей та 
сім’ї  
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді  
Київський університет імені 
Бориса Грінченка    
Проект (за згодою) 

Розроблено методичні 
рекомендації та забез-
печено їх поширення 
серед відповідних 
служб  

Завдання 
4.2.Впро-
вадження 
системи сталої 
підтримки 
усиновлюва-
чів, опікунів/
піклуваль-
ників,  
прийомних 
батьків, бать-
ків-виховате-
лів, а також 
сімей, в які 
реінтегрува-
тимуться діти 
з інтернатних 
закладів  

4.2.1. Опрацювати 
механізм супрово-
дження усинов-
лювачів, опікунів/
піклувальників, 
прийомних батьків, 
батьків-вихователів 
мультидисциплі-
нарною командою 
фахівців на базі 
однієї установи         

ІІ півріччя 
2018 р.

Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді  
Служба у справах дітей та 
сім’ї  
Проект (за згодою)  
Громадські організації (за 
згодою)

Розроблено механізм 
супроводження та за-
тверджено відповідним 
розпорядчим докумен-
том; фахівці, залучені 
до супроводження, про-
йшли навчання щодо 
його впровадження 

 4.2.2. Розробити 
та запровадити 
модель психологіч-
ної підготовки біо-
логічних дітей до 
прийняття у сім’ю 
дитини-сироти, 
дитини, позбавле-
ної батьківського 
піклування, 
зокрема, дитини з 
інвалідністю, дітей 
підліткового віку, 
дітей, виведених 
з інтернатних 
закладів, сімейних 
форм тощо 

 2018 р. Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді  
Служба у справах дітей та 
сім’ї  
Київський університет імені 
Бориса Грінченка   
Проект (за згодою)  
Громадські організації (за 
згодою) 

 Підготовлено мето-
дичні рекомендації з 
описом відповідної 
моделі; забезпечено 
введення в дію моделі 
відповідним розпоряд-
чим документом 

 4.2.3.Розробити 
порядок запрова-
дження регуляр-
ного (щонайменше  
раз на два роки) 
проведення «Літ-
ньої школи» для 
опікунів/піклуваль-
ників,  прийомних 
батьків, батьків-
вихователів ДБСТ 
разом з дітьми 

 2018 р. Служба у справах дітей та 
сім’ї  
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді 
Громадські організації (за 
згодою) 

 Розроблено та за-
тверджено відповідний 
порядок; підготовлено 
розрахунки на прове-
дення «Літньої школи»  

4.2.4.Запровадити 
щорічне проведен-
ня «Літньої школи» 
для опікунів/
піклувальників,  
прийомних батьків, 
батьків-виховате-
лів ДБСТ разом з 
дітьми        

2019 –  2025 рр. Служба у справах дітей та 
сім’ї  
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді  
Громадські організації (за    
згодою)   

Проведені 4 «Літніх 
школи» (одна на два 
роки) 

4.2.5. Розробити 
механізм  укладан-
ня угод з сім’ями, 
в які реінтегрува-
тимуться/влашто-
вуватимуться діти 
з інвалідністю, 
виведені з інтер-
натних закладів, на 
додаткові послуги 
щодо  транспортно-
го обслуговування, 
допомогу у веденні 
домашнього госпо-
дарства та догляду 
за дитиною тощо, 
відповідно до їх 
потреб 

2018 р. Департамент соціальної 
політики 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді 
Проект (за згодою) 

Затверджено порядок  
укладання угод з 
сім’ями, в які влашто-
вуватимуться діти з 
інвалідністю 

4.2.6. Розробити 
та запровадити 
муніципальну про-
граму спеціальних 
громадських робіт, 
спрямованих на 
залучення безро-
бітних до надання 
соціальних послуг 
сім’ям, в які реінте-
груватимуться/вла-
штовува-тимуться 
діти з інвалідністю, 
виведені з інтер-
натних закладів   

Починаючи з 
2019 р. 

Департамент соціальної 
політики 
Київський міський центр 
зайнятості  
Служба у справах дітей та 
сім’ї  
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді 
Проект (за згодою)

Організовані відповідні  
громадські роботи; 
залучено безробітних 
до надання соціальних 
послуг у кількості від-
повідно до потреби 

4.2.7. Впровадити 
механізм  укладан-
ня угод з сім’ями, 
в які реінтегру-
ватимуться/вла-
штовува-тимуться 
діти з інвалідністю, 
виведені з інтер-
натних закладів, на 
додаткові послуги 
щодо  транспортно-
го обслуговування, 
допомогу у веденні 
домашнього госпо-
дарства та догляду 
за дитиною тощо  
відповідно до їх 
потреб  

2019 р. Департамент соціальної 
політики 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді 

Забезпечено потреби   
сімей, в які влашто-
вуватимуться діти з 
інвалідністю в процесі 
деінституціалізації, від-
повідно до ухваленого 
порядку; проводиться 
постійний моніторинг 
стану забезпечення 
потреб 

4.2.8. Поширити 
отриманий при 
виконанні п.4.2.7  
позитивний досвід 
на всі сім’ї, які 
виховують дітей з 
інвалідністю 

2020 р. Департамент соціальної 
політики 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді

Підготовлено та подано 
КМДА відповідні про-
позиції

Завдання 4.3. 
Забезпечення 
своєчасної 
та стабільної 
фінансової 
підтримки  сі-
мей, які взяли 
на виховання 
дитину з інва-
лідністю

4.3.1. Опрацювати 
питання запрова-
дження муніци-
пальної програми 
фінансування 
медичного супро-
воду та медичної 
допомоги  дітям з 
інвалідністю, які 
влаштовуються в 
сімейні форми ви-
ховання 

ІІ півріччя 
2018 р. 

Департамент охорони 
здоров’я 
Департамент соціальної 
політики  
Служба у справах дітей та 
сім’ї

Підготовлено про-
позиції та фінансові 
розрахунки щодо 
запровадження відпо-
відної муніципальної 
програми 

4.3.2. Запроваджен-
ня муніципальної 
програми фінансу-
вання медичного 
супроводу та 
медичної допомоги   
дітей з інвалідніс-
тю, які влаштову-
ються в сімейні 
форми виховання  

Починаючи з 
2020 р. 

Департамент охорони 
здоров’я   
Департамент соціальної 
політики 
Служба у справах дітей та 
сім’ї   

Прийнято рішення 
Київської міської ради 
щодо запровадження  
відповідної муніци-
пальної програми   
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4.3.3. Опрацювати 
питання щодо 
наближення фінан-
сування  виплати 
соціальної допо-
моги до моменту 
входження  у сім’ю 
прийомної дитини, 
дитини-вихованця 
задля належного 
забезпечення її ви-
ховання та розвитку 

І півріччя  2018 р. Департамент соціальної по-
літики 
Служба у справах дітей та сім’ї 

Підготовлено відповідні  
пропозиції для впрова-
дження 

4.3.4.  Вивчити по-
требу у відповідному 
обладнанні та додат-
кових пристроях для 
дітей з інвалідністю 
різних нозологій, 
яких буде реінтего-
ровано у біологічні 
сім’ї, влаштовано 
у сімейні форми 
виховання, на основі 
аналізу контингенту 
дітей інтернатних 
закладів міста        

І півріччя  2018 р. Департамент соціальної по-
літики  
Департамент охорони здоров’я  
Департамент освіти і науки  
Київське міське відділення 
Фонду соціального захисту 
інвалідів  
Проект (за згодою) 
Громадські організації (за 
згодою)

Підготовлено аналітичну 
записку щодо потреб у 
відповідному обладнанні 
та додаткових пристроях  

4.3.5.  Скласти 
та подати на за-
твердження КМДА 
перелік відповідного 
обладнання та до-
даткових пристроїв, 
що дозволять за-
безпечити потреби 
дитини з інвалідніс-
тю різних нозологій,  
яка реінтегрується 
у біологічну сім’ю, 
усиновлюється, 
влаштовується під 
опіку/піклування, 
у прийомну сім’ю, 
ДБСТ, що може бути 
придбано за рахунок 
коштів місцевого 
бюджету       

ІІ півріччя  2018 р.   Департамент соціальної по-
літики  
Департамент охорони здоров’я  
Департамент освіти і науки  
Київське міське відділення 
Фонду соціального захисту 
інвалідів  
Громадські організації (за 
згодою) 

Затверджено перелік 
відповідного обладнання 
та додаткових пристроїв 
розпорядженням КМДА

4.3.6. При влашту-
ванні в сімейні 
форми виховання, 
реінтеграції у 
біологічні сім’ї дітей 
з інвалідністю, зо-
крема виведених з 
інтернатних закладів 
міста, що реформу-
ються, передбачити 
оснащення житлово-
го приміщення від-
повідним обладнан-
ням та додатковими 
пристроями, що до-
зволять забезпечити 
потреби дитини з 
інвалідністю відпо-
відно до нозологій

Починаючи з 
2019 р. 

Служба у справах дітей та сім’ї 
Департамент соціальної по-
літики 
Департамент фінансового за-
безпечення 
Громадські  організації (за 
згодою)

Забезпечено потреби 
дітей з інвалідністю, 
влаштованих у сімейні 
форми виховання у про-
цесі деінституціалізації, 
відповідним оснащен-
ням    

 Напрям 5. Реформування/перепрофілювання/трансформація інтернатних закладів 
 Завдання 5.1. 
Організаційне 
забезпечення 
комплексного 
підходу до роз-
робки планів 
реформування 
спеціального 
загальноос-
вітнього дитя-
чого будинку 
«Малятко» та 
спеціальної 
школи-інтер-
нату № 26  

 5.1.1. Створити дві 
мультидисциплінар-
ні команди фахівців, 
у складі соціаль-
ного працівника, 
психолога, лікаря-
педіатра, юриста, 
соціолога, експерта 
Проекту, інших про-
фільних спеціалістів, 
що здійснюватимуть 
комплексну оцінку 
складу та індиві-
дуальних потреб 
вихованців, по-
тенціалу біологічних 
родин вихованців, 
підбір сприятливої 
для кожної дитини 
форми влаштуван-
ня,  а також оцінку 
потенціалу персо-
налу  інтернатних 
закладів      

 ІІ півріччя 2017 р.    Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Служба у справах дітей та сім’ї 
Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді  
Київський університет імені 
Бориса Грінченка 
Громадські організації (за 
згодою)  
Проект (за згодою) 

 Проведено відбір канди-
датів до складу мульти-
дисциплінарних команд; 
Проектом сформовано їх 
персональний склад

5.1.2. Провести 
тренінги для 
мультидисциплінар-
них команд щодо  
алгоритму спільних 
дій при проведенні 
комплексної оцінки, 
а також дотриман-
ня етичних норм 
при здійсненні цієї 
роботи                    

ІІ півріччя 2017 р. Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Служба у справах дітей та сім’ї  
Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді  
Київський університет імені 
Бориса Грінченка 
Громадські організації (за 
згодою)  
Проект (за згодою) 

Проектом за участі пред-
ставників структурних 
підрозділів та установ 
КМДА забезпечено під-
готовку мультидисци-
плінарних команд 

5.1.3. Забезпечи-
ти методичне та 
матеріально-тех-
нічне оснащення 
діяльності мульти-
дисциплінарних 
команд. Створити 
необхідне програмне 
забезпечення для 
обробки та узагаль-
нення отриманої 
інформації 

ІІ півріччя 2017 р. Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Служба у справах дітей та сім’ї 
Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді  
Київський університет імені 
Бориса Грінченка 
Громадські організації (за 
згодою)  
Проект (за згодою)   

Кожна мультидисциплі-
нарна команда отримала 
відповідне методичне 
та матеріально-технічне 
оснащення для їх ді-
яльності

5.1.4. Провести 
робочі наради з 
адміністрацією 
кожного інтер-
натного закладу за 
участі представників 
районних держав-
них  адміністрацій, 
структурних під-
розділів та установ 
КМДА, інших 
зацікавлених сторін 
щодо завдань комп-
лексного вивчення 
індивідуальних 
потреб дитини, сім’ї, 
в яку буде реінте-
гровано дитину,  та 
персоналу  

IV квартал 2017 р. Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Служба у справах дітей та сім’ї 
Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді  
Київський університет імені 
Бориса Грінченка 
Громадські організації (за 
згодою)  
Проект (за згодою)

Проектом за участі пред-
ставників структурних 
підрозділів та установ 
КМДА проведені 
робочі наради в двох 
інтернатних закладах; 
підготовлено узгоджу-
вальні протоколи щодо 
спільних дій 

   Завдання 5.2.  
Проведення 
комплексної 
оцінки складу 
та потреб 
вихованців 
спеціального 
загальноос-
вітнього дитя-
чого будинку 
«Малятко» та 
спеціальної 
школи-інтер-
нату № 26
                      

   5.2.1. Проаналі-
зувати  склад вихо-
ванців інтернатних 
закладів за віком, 
статтю, станом 
здоров’я, місцем 
проживання, на-
явністю батьків, 
братів чи сестер, 
інших родичів, 
опікунів, частотою 
і характером 
контактів членів 
сім’ї, історією 
перебування у 
цьому та інших за-
кладах, причинами 
влаштування або 
вибуття, триваліс-
тю перебування 
дитини в закладі, 
наявністю со-
ціальних навичок, 
рівнем засвоєння 
знань, охопленням 
спеціальними про-
грамами навчання, 
реабілітації, оздо-
ровлення, наявніс-
тю закріпленого 
за дитиною житла 
тощо     

   IV квартал 
2017 р. 

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Служба у справах дітей та 
сім’ї 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді  
Київський університет імені 
Бориса Грінченка 
Громадські організації (за 
згодою)  
Проект (за згодою) 

   Проектом за участі 
представників струк-
турних підрозділів та 
установ КМДА створе-
на розгорнута всебічна 
характеристика вихо-
ванців з акцентами на 
специфічних потребах, 
пов’язаних із станом 
здоров’я дитини

5.2.2. Проаналі-
зувати вартість 
утримання пере-
бування дитини 
в інтернатному 
закладі 

IV квартал 
2017 р.  

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Департамент фінансів 
Служба у справах дітей та 
сім’ї 
Проект (за згодою)  

Проектом за участі 
представників струк-
турних підрозділів та 
установ КМДА ство-
рена характеристика 
фінансових складових 
утримання дитини в 
інтернатному закладі 

5.2.3. Здійсни-
ти комплексну 
індивідуальну 
оцінку потреб 
дітей, потенціалу їх 
родинного серед-
овища; з’ясувати 
за результатами 
оцінки та з ура-
хуванням потреб 
реальні можли-
вості повернення у 
біологічну сім’ю чи 
влаштування в інші 
форми сімейного 
виховання. Визна-
чити сім’ї, що по-
требують підтрим-
ки в підготовці до 
повернення/вла-
штування дитини в 
родину, встановити 
супровід за кожною 
з них   

IV квартал 
2017 р. 

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Служба у справах дітей та 
сім’ї 
Київський університет імені 
Бориса Грінченка 
Проект (за згодою) 

Проектом за участі 
представників струк-
турних підрозділів 
та установ КМДА 
створена розгорнута 
характеристика родин-
ного середовища та 
підготовлені пропозиції 
по кожній дитині щодо 
шляхів влаштування 
дитини в сім’ю

5.2.4. Провести 
дослідження групи  
вихованців стар-
шого віку (15 – 17 
років) щодо наяв-
ності у них навичок 
до самостійного 
життя після виходу 
з інтернатного за-
кладу. Підготувати 
пропозиції щодо 
подальших дій з 
профорієнтації, 
професійного 
навчання та 
працевлаштування, 
впровадження за-
ходів з підготовки 
до самостійного 
життя (розвиток 
життєвих навичок)

IV квартал 
2017 р. 

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Служба у справах дітей та 
сім’ї 
Київський міський центр 
зайнятості  
Київське міське відділення 
Фонду соціального захисту 
інвалідів  
Київський університет імені 
Бориса Грінченка 
Проект (за згодою)

Проектом за участі 
представників струк-
турних підрозділів 
КМДА підготовлено 
пропозиції щодо про-
фесійного навчання, 
працевлаштування, 
місць подальшого про-
живання, охоплення 
програмами соціаліза-
ції, наставництва  

Завдання 5.3. 
Проведення 
комплек-
сної оцінки 
персоналу 
спеціального 
загальноос-
вітнього дитя-
чого будинку 
«Малятко» та 
спеціальної 
школи-інтер-
нату № 26 та 
розробка про-
позицій щодо 
їх подальшої 
професійної 
діяльності 

5.3.1. Провести 
комплексне ви-
вчення кваліфі-
каційного рівня 
персоналу закладів, 
навичок і вмінь 
кожного праців-
ника, які можуть 
бути використані у 
системі соціальних, 
освітніх, медико-
реабілітаційних та 
інших послуг тощо                 

IV квартал 
2017 р.                      

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Служба у справах дітей та 
сім’ї 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді  
Київський міський центр 
зайнятості 
Київський  університет імені 
Бориса Грінченка 
Проект (за згодою)    

Проектом за участі 
представників струк-
турних підрозділів та 
установ КМДА ство-
рена характеристика 
персоналу інтернатних 
закладів                 

5.3.2. Розробити 
пропозиції щодо 
підвищення рівня 
професійної ком-
петентності персо-
налу інтернатних 
закладів, створення 
можливостей для їх 
самоосвіти  

IV квартал 
2017 р.

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Служба у справах дітей та 
сім’ї 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді  
Київський міський центр 
зайнятості 
Київський університет імені 
Бориса Грінченка 
Проект (за згодою)

Проектом за участі 
представників струк-
турних підрозділів та 
установ КМДА підго-
товлено відповідні про-
позиції з урахуванням 
індивідуальних потреб 
та обставин кожного 
працівника  

Завдання 5.4.  
Проведен-
ня оцінки 
матеріально-
технічної бази 
спеціального 
загальноос-
вітнього дитя-
чого будинку 
«Малятко» та 
спеціальної 
школи- інтер-
нату № 26  
та розробка 
пропозицій 
щодо напрямів 
їх подальшого 
використання                 

5.4.1. Здійснити 
інвентаризацію та 
комплексну оцінку 
фінансового та 
матеріально-тех-
нічного забезпе-
чення інтернатних 
закладів (стану 
приміщень, об-
ладнання,   майна, 
автотранспорту 
тощо)   

IV квартал 
2017 р.      

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Проект (за згодою)    

Проектом за участі 
представників струк-
турних підрозділів та 
установ КМДА ство-
рена характеристика 
матеріально-технічної 
бази інтернатних за-
кладів  
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5.4.2. Підготу-
вати пропозиції 
щодо подальшого 
використання ма-
теріально-технічної 
бази закладів з 
метою розширення 
сфери послуг для 
родин з дітьми (зо-
крема, організації 
на їх базі навчаль-
но-реабілітаційних 
центрів, житла 
для підтриманого 
проживання, соці-
альних гуртожитків 
для осіб з числа 
дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених 
батьківського 
піклування, тощо) 

 IV квартал 
2017 р.            

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Служба у справах дітей та 
сім’ї 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді  
Проект (за згодою)   

Проектом за участі 
представників струк-
турних підрозділів 
та установ КМДА 
підготовлено відповідні 
пропозиції       

5.4.3. Розробити 
пропозиції щодо 
покращення умов 
проживання дітей 
в інтернатних за-
кладах до моменту 
виведення їх у 
сімейні форми ви-
ховання (створення 
індивідуального 
простору, санітар-
но-гігієнічних умов 
тощо) відповідно 
до потреби

I квартал 2018 р. Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Проект (за згодою) 

Розроблені пропозиції; 
прийняті рішення про 
графіки виконання 
робіт щодо покращення 
умов проживання дітей 
з визначенням відповід-
них джерел фінансу-
вання відповідно до 
потреби

Завдання 5.5.  
Розробка,  
затвердження 
та реаліза-
ція планів 
реформування 
спеціального 
загальноос-
вітнього дитя-
чого будинку 
«Малятко» та 
спеціальної 
школи-інтер-
нату № 26  

5.5.1. Розробити на 
основі узагальнення 
отриманої інформа-
ції та розроблених 
пропозицій плани 
реформування ін-
тернатних закладів             

IV квартал 
2017 р. 
–  I квартал 
2018 р. 

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Служба у справах дітей та 
сім’ї 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді  
Проект (за згодою) 

Проектом за участі 
представників струк-
турних підрозділів 
та установ КМДА 
підготовлено відповідні 
плани реформування 
двох інтернатних за-
кладів

5.5.2. Розглянути 
розроблені плани 
на засіданні міської 
координаційної 
Ради та затвердити 
в установленому 
порядку плани 
реформування спе-
ціального загально-
освітнього дитячого 
будинку «Малятко» 
та спеціальної шко-
ли-інтернату № 26

I півріччя 2018 р. Міська координаційна Рада 
Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Департамент соціальної по-
літики 
Департамент охорони 
здоров’я 
Служба у справах дітей та 
сім’ї 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді  
Проект (за згодою) 

Затверджені плани 
реформування двох 
інтернатних закладів  

5.5.3. Забезпечити 
реалізацію планів 
реформування спе-
ціального загально-
освітнього дитячого 
будинку «Малятко» 
та спеціальної шко-
ли-інтернату 
№ 26 з консульта-
тивним супро-
водженням цієї 
роботи Проекту з 
метою оперативно-
го усунення про-
блем, узагальнення 
та поширення до-
свіду цієї роботи          

Починаючи з 
2018 р. за термі-
нами планів 

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Департамент соціальної по-
літики 
Департамент охорони 
здоров’я 
Служба у справах дітей та 
сім’ї  
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді  
Проект (за згодою)   

Припинено влаштуван-
ня дітей до інтернатних 
закладів з цілодобовими 
умовами перебування; 
забезпечено реінте-
грацію/влаштування 
визначених планами 
вихованців інтернат-
них закладів у сімейні 
форми згідно планів ре-
формування; фактичне 
досягнення показників, 
визначених планами   

 5.5.4. Узагальни-
ти напрацьовані 
підходи та досвід 
розробки планів 
реформування ви-
значених у завданні 
інтернатних за-
кладів. Підготувати 
методичні рекомен-
дації щодо порядку 
та особливостей 
розробки планів 
реформування 
інших інтернатних 
закладів             

 II півріччя 
2018 р. 

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Департамент соціальної по-
літики 
Департамент охорони 
здоров’я 
Служба у справах дітей та 
сім’ї 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді  
Проект (за згодою) 

 Розроблені Проектом 
методичні рекомендації 
доведені до структур-
них підрозділів, установ 
КМДА, районних дер-
жавних адміністрацій  

Завдання 5.6.  
Розробка,  
затвердження 
та реаліза-
ція планів 
реформування 
спеціальної 
школи-інтер-
нату № 17, 
санаторної 
школи-інтер-
нату № 19, 
Святошин-
ського дитячо-
го будинку-ін-
тернату

5.6.1. Провести 
аналітичну роботу 
за опрацьованим на 
першому етапі по-
рядком з визначен-
ня індивідуальних 
потреб дитини, по-
тенціалу родинного 
середовища, складу 
персоналу та мате-
ріально-технічної 
бази інтернатних 
закладів 

II півріччя 2018 р. Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Департамент соціальної по-
літики  
Служба у справах дітей та 
сім’ї 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді  
Проект (за згодою)

Проектом за участі 
представників струк-
турних підрозділів та 
установ КМДА створена 
інформаційно-аналітич-
на база для розробки 
відповідних планів

5.6.2. Розробити на 
основі узагальнення 
отриманої інформа-
ції та розроблених 
пропозицій плани 
реформування 
інтернатних за-
кладів  спеціальної 
школи-інтернату 
№ 17, санаторної 
школи-інтернату 
№ 19, Святошин-
ського дитячого 
будинку-інтернату 

II півріччя 2018 р. Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Департамент соціальної по-
літики 
Служба у справах дітей та 
сім’ї 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді  
Проект (за згодою)

Проектом за участі 
представників струк-
турних підрозділів 
та установ КМДА 
підготовлено відповідні 
плани реформування 
трьох інтернатних 
закладів 

5.6.3. Розглянути 
розроблені плани 
на засіданні міської 
координаційної 
Ради та затвердити 
в установленому 
порядку плани 
реформування 
трьох інтернатних 
закладів       

I квартал 2019 р.                          Міська координаційна Рада 
Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Департамент соціальної по-
літики 
Департамент охорони 
здоров’я 
Служба у справах дітей та 
сім’ї 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді  
Проект (за згодою)

Затверджені плани 
реформування трьох 
інтернатних закладів                          
                                     

5.6.4. Забезпечити 
реалізацію планів 
реформування 
трьох інтернат-
них закладів з 
консультативним 
супроводжен-
ням цієї роботи 
Проекту з метою 
оперативного 
усунення проблем, 
узагальнення та 
поширення досвіду 
цієї роботи

Починаючи з 
2019 р. за термі-
нами планів                  

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Департамент соціальної 
політики 
Департамент охорони 
здоров’я 
Служба у справах дітей та 
сім’ї 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді  
Проект (за згодою)

Припинено влаштуван-
ня дітей до інтернатних 
закладів з цілодобови-
ми умовами пере-
бування; забезпечено 
реінтеграцію/влашту-
вання визначених 
планами вихованців 
інтернатних закладів у 
сімейні форми згідно 
планів реформування; 
фактичне досягнення 
показників, визначених 
планами

Завдання 5.7 
Розробка,  
затвердження 
та реаліза-
ція планів 
реформування 
Дарницького 
дитячого 
будинку-ін-
тернату та 
санаторної 
школи-інтер-
нату № 20    

5.7.1. Провести 
аналітичну роботу 
відповідно до 
опрацьованого по-
рядку з визначення 
індивідуальних 
потреб дитини, по-
тенціалу родинного 
середовища, складу 
персоналу та мате-
ріально-технічної 
бази інтернатних 
закладів           

I півріччя 2019 р.                  Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Департамент соціальної 
політики 
Служба у справах дітей та 
сім’ї 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді  
Проект (за згодою)

Проектом за участі 
представників струк-
турних підрозділів 
та установ КМДА 
створена інформацій-
но-аналітична база для 
розробки відповідних 
планів

5.7.2. Розробити на 
основі узагаль-
нення отриманої 
інформації та 
розроблених 
пропозицій плани 
реформування Дар-
ницького дитячого 
будинку-інтернату 
та санаторної шко-
ли-інтернату № 20         

I півріччя 2019 р.                     Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Департамент соціальної 
політики 
Служба у справах дітей та 
сім’ї 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді  
Проект (за згодою)

Проектом за участі 
представників струк-
турних підрозділів 
та установ КМДА 
підготовлено відповідні 
плани реформування 
двох інтернатних за-
кладів

5.7.3. Розглянути 
розроблені плани 
на засіданні міської 
координаційної 
Ради та затвердити 
в установленому 
порядку плани 
реформування 
двох інтернатних 
закладів      

II півріччя 
2019 р.                       

Міська координаційна Рада 
Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Департамент соціальної 
політики 
Департамент охорони 
здоров’я 
Служба у справах дітей та 
сім’ї 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді  
Проект (за згодою)   

Затверджені плани 
реформування двох 
інтернатних закладів                                  

5.7.4. Забезпечити 
реалізацію планів 
реформування двох 
інтернатних закла-
дів з консультатив-
ним супроводжен-
ням цієї роботи 
Проекту з метою 
оперативного 
усунення проблем, 
узагальнення та 
поширення досвіду 
цієї роботи                 

Починаючи з 
2019 р., за термі-
нами планів                    

Департамент освіти і науки, 
молоді та  спорту 
Департамент соціальної 
політики 
Департамент охорони 
здоров’я 
Служба у справах дітей та 
сім’ї 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді  
Проект (за згодою)    

Припинено влаштуван-
ня дітей до інтернатних 
закладів з цілодобови-
ми умовами пере-
бування; забезпечено 
реінтеграцію/влашту-
вання визначених 
планами вихованців 
інтернатних закладів у 
сімейні форми згідно 
планів реформування; 
фактичне досягнення 
показників, визначених 
планами

Завдання 5.8. 
Розробка,  
затвердження 
та реаліза-
ція планів 
реформування 
7 інтернатних 
закладів                                                                             

5.8.1. Провести 
аналітичну роботу 
відповідно до 
опрацьованого по-
рядку з визначення 
індивідуальних 
потреб дитини, по-
тенціалу родинного 
середовища, складу 
персоналу та мате-
ріально-технічної 
бази інтернатних 
закладів                                                                   

2019 –  2020 рр.                    Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Департамент соціальної 
політики 
Департамент охорони 
здоров’я 
Служба у справах дітей та 
сім’ї  
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді    

Структурними підроз-
ділами та установами 
КМДА створена інфор-
маційно-аналітична 
база для розробки 
відповідних планів              

5.8.2. Розробити на 
основі узагаль-
нення отриманої 
інформації та 
розроблених 
пропозицій плани 
реформування 7 
інтернатних закла-
дів та затвердити 
їх в установленому 
порядку

2019 –  2020 рр.                   Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Департамент соціальної 
політики 
Департамент охорони 
здоров’я 
Служба у справах дітей та 
сім’ї 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді      

Структурними підроз-
ділами та установами 
КМДА розроблені та 
затверджені в установ-
леному порядку плани 
реформування семи 
інтернатних закладів                

5.8.3. Здійснити 
реалізацію планів 
реформування 
семи інтернатних 
закладів     

Починаючи з 
2019 р. за термі-
нами планів                 

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Департамент соціальної 
політики 
Департамент охорони 
здоров’я 
Служба у справах дітей та 
сім’ї 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді     

Припинено влаштуван-
ня дітей до інтернатних 
закладів з цілодобови-
ми умовами пере-
бування; забезпечено 
реінтеграцію/влашту-
вання визначених 
планами вихованців 
інтернатних закладів у 
сімейні форми згідно 
планів реформування; 
фактичне досягнення 
показників, визначених 
планами         

5.8.4. Підготувати 
для розгляду Київ-
радою результатів 
виконання планів 
реформування 
інтернатних за-
кладів міста за 2017 
– 2020 рр.

I півріччя 2020 р.                     Департамент соціальної 
політики 
Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Департамент охорони 
здоров’я 
Служба у справах дітей та 
сім’ї   
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді 
Проект (за згодою)   

Підготовлено проект 
рішення Київради про 
результати реалізації 
Плану деінституціа-
лізації протягом 2017 
– 2020 рр. та графік 
реформування 14 інтер-
натних закладів про-
тягом 2021 – 2025 рр.              

Завдання 5.9. 
Розробка,  
затвердження 
та реаліза-
ція планів 
реформування 
12 інтернатних 
закладів  

5.9.1. Провести 
аналітичну роботу 
відповідно до 
опрацьованого по-
рядку з визначення 
індивідуальних 
потреб дитини, по-
тенціалу родинного 
середовища, складу 
персоналу та мате-
ріально-технічної 
бази інтернатних 
закладів                

2021 –  2022 рр.                     Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Департамент охорони 
здоров’я 
Департамент соціальної 
політики 
Служба у справах дітей та 
сім’ї 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді      

Структурними підроз-
ділами та установами 
КМДА створена інфор-
маційно-аналітична 
база для розробки 
відповідних планів                 
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5.9.2. Розробити на 
основі узагальнення 
отриманої інформа-
ції та розроблених 
пропозицій плани 
реформування 12 
інтернатних закла-
дів та затвердити 
їх в установленому 
порядку        

2021 –  2022 рр.                   Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Департамент охорони 
здоров’я 
Департамент соціальної по-
літики 
Служба у справах дітей та 
сім’ї 
Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді    

Структурними підроз-
ділами та установами 
КМДА розроблені та 
затверджені в установ-
леному порядку плани 
реформування 14 інтер-
натних закладів               

5.9.3. Здійснити 
реалізацію планів 
реформування 12 
інтернатних за-
кладів

Починаючи з 2021 
р., за термінами 
планів

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
Департамент соціальної по-
літики 
Департамент охорони 
здоров’я   
Служба у справах дітей та 
сім’ї 
Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді

Припинено влаштуван-
ня дітей до інтернатних 
закладів з цілодобовими 
умовами перебування; 
забезпечено реінтегра-
цію/влаштування визна-
чених планами вихован-
ців інтернатних закладів 
у сімейні форми згідно 
планів   реформування; 
фактичне досягнення 
показників, визначених 
планами  

  Напрям 6. Система навчання персоналу   

Завдання 6.1.  
Створення 
системи на-
вчання:  
1) спеціалістів 
місцевих орга-
нів виконавчої 
влади, міських 
та район-
них установ 
соціального 
обслуговуван-
ня, надавачів 
соціальних, ре-
абілітаційних 
послуг кому-
нальної форми 
власності; 
2) представни-
ків суб’єктів 
– надавачів 
соціальних 
послуг з  не-
державного 
сектору 
                                                                                 

6.1.1. Провести 
аналіз існуючих 
форм та змісту на-
вчання зазначених 
категорій персо-
налу.  Забезпечити 
розробку нових 
та удосконалення 
чинних навчальних 
планів і програм 

2017 –  2025 рр. Департамент соціальної по-
літики 
Департамент освіти та науки, 
молоді та спорту 
Департамент охорони 
здоров’я  
Служба у справах дітей та 
сім’ї 
Київський міський центр 
соціальних служб для   сім’ї, 
дітей та молоді  
Проект (за згодою) 

Підготовлено уза-
гальнену інформацій-
но-аналітичну довідку. 
Затверджені навчальні 
плани і програми відпо-
відно до потреби 

 6.1.2. Підготувати 
пропозиції щодо 
вдосконалення та 
розвитку системи 
навчання праців-
ників соціальної 
сфери. Визначити 
структурні під-
розділи КМДА, 
відповідальні за 
координацію на-
вчання зазначених 
категорій праців-
ників 

 I квартал 2018 р.  Департамент соціальної 
політики 
Департамент освіти та науки, 
молоді та спорту 
Департамент охорони 
здоров’я 

 Прийнято відповідне 
розпорядження КМДА 

6.1.3. Передба-
чити у структурі 
Координаційного 
центру з питань 
розвитку системи 
соціальних послуг, 
моніторингу та 
оцінки їх якості 
ресурсно-тренін-
говий підрозділ з 
проблем методич-
ного та інформа-
ційного забезпе-
чення навчального 
процесу як базу для 
систематичного 
навчання зазна-
чених категорій 
персоналу   

IІ квартал 2018 р.           Департамент соціальної 
політики  
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді 
Проект (за згодою)   

Створено відповідний 
підрозділ, затверджено 
положення про його 
діяльність         

6.1.4. Забезпечити 
визначення по-
треби у навчанні 
персоналу та 
перелік навчальних 
закладів, установ та 
організацій, на базі 
яких здійснювати-
меться навчання 
персоналу, відпо-
відно до потреби                

Починаючи з  
2018 р., щорічно                  

Департамент соціальної  
політики 
Департамент освіти та науки, 
молоді та спорту 
Департамент охорони 
здоров’я  
Служба у справах дітей та 
сім’ї 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді  
Проект (за згодою)   

Відповідно до визна-
ченої потреби ухвалено 
річні плани навчання; 
наявність актуального 
переліку навчальної 
бази                   

6.1.5. Здійснити 
підбір кваліфіко-
ваних тренерів 
для проведення 
навчальних заходів. 
Створити та по-
стійно оновлю-
вати банк даних 
тренерів                 

Починаючи з 
I кварталу 2018 р.                   

Департамент соціальної 
політики 
Департамент освіти та науки, 
молоді та спорту 
Департамент охорони 
здоров’я  
Служба у справах дітей та 
сім’ї 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді  
Проект (за згодою)  

Наявна база даних ква-
ліфікованих тренерів; 
забезпечено її постійне 
оновлення                  

6.1.6. Розробити 
проекти типових 
договорів з 
тренерами, що 
проводитимуть 
навчальні заходи 
для відповідних 
цільових груп, а 
також з представ-
никами надавачів 
соціальних послуг 
– організацій 
недержавного 
сектору, що за-
лучатимуться до 
навчальних заходів         

I квартал 2018 р.               Департамент соціальної 
політики 
Департамент фінансів 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді  
Проект (за згодою)    

Схвалені типові до-
говори доведені до 
організаторів навчання              

6.1.7. Розроби-
ти показники 
моніторингу та 
контролю якості 
навчання. Запро-
вадити систему 
оцінки навчальних 
заходів, на основі 
якої здійснювати 
вдосконалення 
системи та програм 
навчання  

Починаючи з II 
півріччя 2018 р. 

Департамент соціальної 
політики 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді  
Проект (за згодою)

Схвалені рекоменда-
ції щодо показників 
моніторингу і контр-
олю якості доведені до 
організаторів навчання. 
Охоплення відповідною 
оцінкою 100 % навчаль-
них заходів  

Завдання 6.2. 
Навчання  
суб’єктів систе-
ми  соціальних 
послуг

6.2.1. Забезпечити 
систематичне на-
вчання спеціа-
лістів місцевих 
органів виконавчої 
влади, міського та 
районних підроз-
ділів соціального 
захисту, працівників 
міських та районних 
установ соціального 
обслуговування з 
проблем: 
• формування стра-
тегічного бачення, 
планування та 
реалізації заходів із 
збільшення обсягів 
та поліпшення якос-
ті надання послуг з 
догляду за дітьми на 
сімейній основі 
• планування коштів 
у бюджеті для 
надання соціальних 
послуг та забез-
печення соціального 
замовлення, підго-
товки та проведення 
конкурсного відбору 
надавачів послуг, 
організації та про-
ведення моніторингу 
виконання соціаль-
ного замовлення 
• прийняття рішень 
в найкращих    ін-
тересах дитини 
на основі оцінки 
потреб дитини та 
сім’ї, забезпечення 
процесів деінститу-
ціалізації 

2018 –  2025 рр. Департамент соціальної по-
літики 
Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді  
Проект (за згодою) 

Проведено 22 навчальні 
тренінги та охоплено 
навчанням 450 осіб у 
рамках реалізації Про-
екту. Щорічний рівень 
охоплення навчанням 
(тренінгами) не менш 
ніж 30 % спеціалістів 
відповідних категорій

6.2.2. Забезпечити 
систематичне на-
вчання представ-
ників надавачів 
соціальних послуг, 
у тому числі органі-
зацій недержавного 
сектора (за згодою), 
які задіяні або мо-
жуть бути задіяні до 
процесів деінститу-
ціалізації, з проблем: 
раннього виявлення 
та попередження по-
трапляння в інтер-
натні заклади  дітей 
у складних життєвих 
обставинах, дітей 
з інвалідністю та 
з особливими по-
требами; розвитку 
виховного потен-
ціалу біологічних 
батьків, усинов-
лювачів, опікунів 
і піклувальників, 
прийомних батьків, 
батьків-вихователів, 
патронатних ви-
хователів, а також їх 
соціально-психоло-
гічної підтримки

2018 –  2025 рр. Департамент соціальної по-
літики 
Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді  
Проект (за згодою) 

Охоплено навчанням 300 
осіб у рамках реалізації 
Проекту. Щорічний 
рівень охоплення на-
вчанням відповідних ка-
тегорій надавачів послуг 
не менш ніж 30 %

Завдання 6.3. 
Навчання 
персоналу 
інтернатних 
закладів 

6.3.1. Провести дво-
денні семінари-тре-
нінги з персоналом 
інтернатних закладів 
з формування по-
зитивного ставлення 
та усвідомлення 
необхідності про-
цесів деінституціа-
лізації, виховання 
дітей в сім’ї                

жовтень 2017 р. – 
лютий  2019 рр. 

Департамент соціальної по-
літики 
Департамент освіти та науки, 
молоді та спорту 
Департамент охорони здоров’я  
Служба у справах дітей та сім’ї 
Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді  
Проект (за згодою) 

Проведені тренінги в 
усіх інтернатних за-
кладах 

6.3.2. Організувати 
навчання, підви-
щення кваліфікації 
спеціалістів інтер-
натних закладів, які 
виявили бажання 
працевлаштуватися 
(працевлаштували-
ся) у новостворені 
заклади соціаль-
но-гуманітарного 
спрямування та 
надання соціальних 
послуг в контексті 
деінституціалізації з 
урахуванням визна-
чених потреб

2018 –  2025 рр.  Департамент соціальної по-
літики 
Департамент освіти та науки, 
молоді та спорту 
Департамент охорони здоров’я  
Київський міський центр   за-
йнятості 
Служба у справах дітей та сім’ї 
Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді  
Проект (за згодою) 

100 % забезпечення 
визначеної потреби у 
навчанні, підвищенні 
кваліфікації спеціалістів 
інтернатних закладів 

6.3.3.  Визначити 
обсяги необхідних 
освітніх послуг та 
джерела фінансу-
вання навчання, 
зокрема з наданням 
державною службою 
зайнятості ваучерів 
для підтримки кон-
курентоспромож-
ності працівників, 
з урахуванням 
визначених потреб 
у працевлаштуванні 
вивільнюваних у 
процесі реформу-
вання інтернатних 
закладів працівників

Щорічно, почина-
ючи з 2019 р.

Департамент соціальної по-
літики 
Департамент освіти та науки, 
молоді та спорту 
Департамент охорони здоров’я  
Київський міський центр 
зайнятості 
Служба у справах дітей та сім’ї 
Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді  
Проект (за згодою) 

Здійснення щорічного 
навчання в обсягах, 
відповідно до визначеної 
потреби. Охоплення 
навчанням за рахунок 
Проекту та надання ва-
учерів для підтримання 
конкурентоспроможнос-
ті у 2018 – 2019 рр. 400 
спеціалістам інтернатних 
закладів

  Напрям 7. Інформаційно-роз’яснювальна кампанія та формування громадської думки  

 Завдання 7.1. 
Створення 
системи 
надання (по-
ширення) ін-
формації про 
послуги дітям 
та сім’ям, зо-
крема сім’ям, 
які вихову-
ють дітей з 
особливими 
потребами

 7.1.1. Створити 
осередок управ-
ління інформуван-
ням про послуги 
дітям, та сім’ям, 
зокрема сім’ям, 
які виховують 
дітей з особливими 
потребами, сім’ям, 
в які  реінтегрують-
ся/ влаштовуються 
діти з інтернатних 
закладів у процесі 
їх реформування 

  2018 р.  Департамент соціальної 
політики 
Служба у справах дітей та 
сім’ї 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді  

 Створено сектор у 
структурі Департамен-
ту соціальної політики 
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7.1.2. Забезпечити ви-
значення пріоритетів, 
формування переліку 
послуг, про які має 
поширюватись 
інформація в громаді 
міста, а також спосо-
би її поширення 

Щорічно, починаю-
чи з 2018 р. 

Департамент соціальної по-
літики 
Департамент освіти та науки, 
молоді та спорту  
Департамент охорони здоров’я   
Київський міський центр за-
йнятості 
Служба у справах дітей та сім’ї 
Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді  
Районні державні адміністрації 

Підготовлено план 
інформування про по-
слуги на відповідний рік  

 7.1.3. Розробити 
алгоритм взаємодії 
структурних під-
розділів КМДА, 
райдержадміністра-
цій, суб’єктів надання 
соціальних послуг у 
визначені потреби 
та забезпечені по-
ширення інформації 
в громаді міста  

 I квартал 2018 р  Департамент соціальної по-
літики 
Департамент освіти та науки, 
молоді та спорту 
Департамент охорони здоров’я  
Київський міський центр за-
йнятості 
Служба у справах дітей  та сім’ї 
Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді  
Районні державні адміністрації   

 Алгоритм взаємодії 
затверджено наказом 
Департаменту соціальної 
політики 

7.1.4. Створити та 
розмістити на сайті 
КМДА інтерактивну 
карту соціальних, ін-
клюзивних освітніх, 
медико-реабіліта-
ційних послуг сім’ям 
з дітьми, зокрема 
з інвалідністю, а 
також розмістити 
гіперпосилання 
на неї на сайтах 
районних державних 
адміністрацій, відпо-
відних структурних 
підрозділів КМДА та 
закладів   

I півріччя 2018 р. Департамент соціальної по-
літики 
Департамент інформаційно-ко-
мунікаційних технологій 
Проект (за згодою) 

Створено інтерактивну 
карту та розміщено 
відповідну інформацію 
на зазначених інтернет 
ресурсах; забезпечено 
не рідше 1 разу на пів-
річчя оновлення карти з 
урахуванням актуальної 
інформації про надава-
чів послуг 

7.1.5. Забезпечити 
можливість надання 
консультантами 
«гарячої лінії» КМДА 
15-51 оперативної 
інформації щодо 
соціальних послуг 
сім’ям з дітьми з осо-
бливими потребами 
відповідно до запитів                     

Постійно, почина-
ючи з I кварталу 
2018 р.                       

Комунальна бюджетна установа 
«Контактний центр м. Києва» 
Департамент соціальної по-
літики 
Департамент освіти та науки, 
молоді та спорту 
Департамент охорони здоров’я  
Київський міський центр за-
йнятості 
Служба у справах дітей та сім’ї 
Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді  

Проведено навчання 
спеціалістів гарячої лінії; 
розроблено рекомендації 
з алгоритмом реагування 
на запити                     

7.1.6. Забезпечити 
проведення постійно-
го моніторингу ЗМІ 
м. Києва (мережевих, 
електронних, друко-
ваних) на предмет 
висвітлення тематики 
реформування інтер-
натних закладів міста 
та надання сімейно-
орієнтованих послуг   

Постійно, почина-
ючи з I кварталу 
2018 р.

Департамент соціальної по-
літики 
Департамент суспільних кому-
нікацій 
Проект (за згодою)

Проведено навчання 
відповідних спеціалістів, 
поширення моніторин-
гу серед зацікавлених 
структурних підрозділів 
та установ КМДА; моні-
торинг проводиться не 
рідше 1 разу на 3 місяці  

 Завдання 7.2. 
Поширення 
інформації про 
процеси деінсти-
туціалізації

 7.2.1. Поширення 
інформації про ді-
тей-вихованців інтер-
натних закладів, які 
потребують родини, 
а також інформації 
про розвиток у місті 
сімейних форм ви-
ховання дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених 
батьківського піклу-
вання, патронатних 
сімей, наставництва 
тощо                    

 Постійно, почи-
наючи з I кварталу 
2018 р.                         

 Департамент  суспільних 
комунікацій 
Департамент соціальної по-
літики 
Департамент освіти та науки, 
молоді та спорту 
Департамент охорони здоров’я 
Київський міський центр за-
йнятості 
Служба у справах дітей та сім’ї 
Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді  
Проект (за згодою)    

 Запроваджено рубрику 
у газеті Київської міської 
ради «Хрещатик» та 
ТРК «Київ», на сайті, 
інших джерелах масової 
інформації                        

Закінчення додатку у наступному номері

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 
01 червня 2017 року № 418/2640 «Про визнання бійців- 
добровольців, які брали участь у захисті територіальної 
цілісності та державного суверенітету на сході України»

Рішення Київської міської ради № 1049/4056 від 21 грудня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою соціального захисту осіб, місце 

проживання яких в установленому порядку зареєстроване на території міста Києва та які брали безпосередню участь 
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення у 
складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету 
та територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу 
Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Національної гвардії України 
та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконували 
завдання антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ 
України, Національною поліцією, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів 
України військовими формуваннями та правоохоронними органами Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 01 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ¹ 418/2640 «Ïðî âèçíàííÿ á³éö³â-
äîáðîâîëüö³â, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà 
ñõîä³ Óêðà¿íè» âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«Про соціальний захист в місті Києві бійців-добровольців, 
які брали участь у захисті територіальної цілісності та 

державного суверенітету на сході України
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою соціального захисту осіб, місце 

проживання яких в установленому порядку зареєстроване на території міста Києва та які брали безпосередню участь 
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення у 
складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету 
та територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу 
Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Національної гвардії України 
та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконували 
завдання антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ 
України, Національною поліцією, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів 
України військовими формуваннями та правоохоронними органами Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà äëÿ ö³ëåé öüîãî 
ð³øåííÿ äî á³éö³â-äîáðîâîëüö³â íàëåæàòü îñîáè, 
ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ÿêèõ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 
çàðåºñòðîâàíå íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà òà ÿê³ 

áðàëè áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñòè÷í³é 
îïåðàö³¿, çàáåçïå÷åíí³ ¿¿ ïðîâåäåííÿ, ïåðåáó-
âàþ÷è áåçïîñåðåäíüî â ðàéîíàõ ¿¿ ïðîâåäåííÿ 
ó ñêëàä³ äîáðîâîëü÷èõ ôîðìóâàíü, ùî áóëè 

óòâîðåí³ àáî ñàìîîðãàí³çóâàëèñÿ äëÿ çàõèñòó 
íåçàëåæíîñò³, ñóâåðåí³òåòó òà òåðèòîð³àëüíî¿ 
ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè, àëå â ïîäàëüøîìó òàê³ äî-
áðîâîëü÷³ ôîðìóâàííÿ íå áóëè âêëþ÷åí³ äî 
ñêëàäó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà 
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿, 
Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ Óêðà¿íè òà ³íøèõ óòâîðåíèõ 
â³äïîâ³äíî äî çàêîí³â Óêðà¿íè â³éñüêîâèõ ôîð-
ìóâàíü òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ³ âèêîíóâàëè 
çàâäàííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ ó âçàºìîä³¿ 
³ç Çáðîéíèìè Ñèëàìè Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâîì 
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíîþ ïîë³ö³-
ºþ, Íàö³îíàëüíîþ ãâàðä³ºþ Óêðà¿íè òà ³íøèìè 
óòâîðåíèìè â³äïîâ³äíî äî çàêîí³â Óêðà¿íè â³é-
ñüêîâèìè ôîðìóâàííÿìè òà ïðàâîîõîðîííèìè 
îðãàíàìè (äàë³ - á³éö³-äîáðîâîëüö³, ÿê³ áðàëè 
ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà 
äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè), íà 
ÿêèõ íå ïîøèðþºòüñÿ ä³ÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó».

2. Âñòàíîâèòè, ùî íà á³éö³â-äîáðîâîëüö³â, ÿê³ 
áðàëè ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ 
òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè, òà 
÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé ïîøèðþþòüñÿ ï³ëüãè òà ãàðàíò³¿, 
íàäàí³ ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ 
òà ÷ëåíàì ¿õ ñ³ìåé çã³äíî ³ç ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè, íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíîãî ïîñâ³ä-
÷åííÿ, îòðèìàíîãî ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Çàòâåðäèòè Ïîðÿäîê íàäàííÿ íà òåðèòîð³¿ 
ì³ñòà Êèºâà ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé 
áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ 
òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè, 
çã³äíî ç äîäàòêîì 1 äî öüîãî ð³øåííÿ.

4. Çàòâåðäèòè çðàçîê ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äî-
áðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó 
íà ñõîä³ Óêðà¿íè, çã³äíî ç äîäàòêîì 2 äî öüîãî 
ð³øåííÿ.

5. Çàòâåðäèòè îïèñ ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðî-
âîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ 
Óêðà¿íè, çã³äíî ç äîäàòêîì 3 äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

6.1. Óòâîðèòè Êîì³ñ³þ ç ïèòàíü íàäàííÿ íà 
òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðî-
âîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ 
Óêðà¿íè, ÿê êîíñóëüòàòèâíî-äîðàä÷îãî îðãàíó 
ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) òà 
çàòâåðäèòè ¿¿ ïåðñîíàëüíèé ñêëàä.

6.2. Ïðîâåñòè ³íôîðìàö³éíî-ðîç’ÿñíþâàëüíó 
ðîáîòó ñåðåä îñ³á, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ÿêèõ â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó çàðåºñòðîâàíå íà òåðèòîð³¿ 
ì³ñòà Êèºâà òà ÿê³ áðàëè áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü â 
àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿, çàáåçïå÷åíí³ ¿¿ ïðî-
âåäåííÿ, ïåðåáóâàþ÷è áåçïîñåðåäíüî â ðàéîíàõ 
¿¿ ïðîâåäåííÿ ó ñêëàä³ äîáðîâîëü÷èõ ôîðìóâàíü, 
ùî áóëè óòâîðåí³ àáî ñàìîîðãàí³çóâàëèñÿ äëÿ 
çàõèñòó íåçàëåæíîñò³, ñóâåðåí³òåòó òà òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè, àëå â ïîäàëüøîìó 
òàê³ äîáðîâîëü÷³ ôîðìóâàííÿ íå áóëè âêëþ÷åí³ 
äî ñêëàäó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà 
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿, 
Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ Óêðà¿íè òà ³íøèõ óòâîðåíèõ 
â³äïîâ³äíî äî çàêîí³â Óêðà¿íè â³éñüêîâèõ ôîð-
ìóâàíü òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ³ âèêîíóâàëè 
çàâäàííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ ó âçàºìîä³¿ 
³ç Çáðîéíèìè Ñèëàìè Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâîì 
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíîþ ïîë³ö³ºþ, 
Íàö³îíàëüíîþ ãâàðä³ºþ Óêðà¿íè òà ³íøèìè óòâîðå-
íèìè â³äïîâ³äíî äî çàêîí³â Óêðà¿íè â³éñüêîâèìè 
ôîðìóâàííÿìè òà ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè, 
ç ìåòîþ ³íôîðìóâàííÿ òà ðîç’ÿñíåííÿ ïîëîæåíü 
òà ïðàâîâèõ íàñë³äê³â ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ.

6.3. Ïî³íôîðìóâàòè ïðî ïðèéíÿòòÿ öüîãî 
ð³øåííÿ Ì³í³ñòåðñòâî îáîðîíè Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåð-
ñòâî ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâî 
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíó ïîë³ö³þ, 
Íàö³îíàëüíó ãâàðä³þ Óêðà¿íè, Ñëóæáó áåçïåêè 
Óêðà¿íè, Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ îõîðîíè Óêðà-
¿íè, Äåðæàâíó ïðèêîðäîííó ñëóæáó Óêðà¿íè, 
Äåðæàâíó ñëóæáó Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ âåòåðàí³â 
â³éíè òà ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿.

6.4. Ïðèâåñòè ñâî¿ íîðìàòèâí³ àêòè ó â³äïî-
â³äí³ñòü ³ç öèì ð³øåííÿì.

6.5. Ùîêâàðòàëüíî ðîçì³ùóâàòè íà ªäèíîìó 
âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
³íôîðìàö³þ ïðî õ³ä âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåííÿ.

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

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó.».

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Додаток 1
до рішення Київської міської ради

від 01.06.2017 № 418/2640
(у редакції рішення 

Київської міської ради
від 21.12.2017 № 1049/4056

Порядок
надання на території міста Києва посвідчення бійця-добровольця, який 

брав участь у захисті територіальної цілісності та державного
суверенітету на сході України

1. Öåé Ïîðÿäîê ðåãóëþº ìåõàí³çì íàäàííÿ 
íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà ïîñâ³ä÷åíü îñîáàì, 
ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ÿêèõ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 
çàðåºñòðîâàíå íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà òà ÿê³ 
áðàëè áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñòè÷í³é 
îïåðàö³¿, çàáåçïå÷åíí³ ¿¿ ïðîâåäåííÿ, ïåðåáó-
âàþ÷è áåçïîñåðåäíüî â ðàéîíàõ ¿¿ ïðîâåäåííÿ 
ó ñêëàä³ äîáðîâîëü÷èõ ôîðìóâàíü, ùî áóëè 
óòâîðåí³ àáî ñàìîîðãàí³çóâàëèñÿ äëÿ çàõèñòó 
íåçàëåæíîñò³, ñóâåðåí³òåòó òà òåðèòîð³àëüíî¿ 
ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè, àëå â ïîäàëüøîìó òàê³ äî-
áðîâîëü÷³ ôîðìóâàííÿ íå áóëè âêëþ÷åí³ äî 
ñêëàäó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà 
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿, 
Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ Óêðà¿íè òà ³íøèõ óòâîðåíèõ 
â³äïîâ³äíî äî çàêîí³â Óêðà¿íè â³éñüêîâèõ ôîð-
ìóâàíü òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ³ âèêîíóâàëè 
çàâäàííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ ó âçàºìîä³¿ 
³ç Çáðîéíèìè Ñèëàìè Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâîì 
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíîþ ïîë³ö³-
ºþ, Íàö³îíàëüíîþ ãâàðä³ºþ Óêðà¿íè òà ³íøèìè 
óòâîðåíèìè â³äïîâ³äíî äî çàêîí³â Óêðà¿íè â³é-
ñüêîâèìè ôîðìóâàííÿìè òà ïðàâîîõîðîííèìè 
îðãàíàìè, âèçíà÷àº ïðîöåäóðó îáë³êó âêàçàíèõ 
îñ³á òà íàäàííÿ ¿ì ï³ëüã ³ ãàðàíò³é, ïåðåäáà÷åíèõ 
ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äëÿ ó÷àñíèê³â 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé.

Ä³ÿ öüîãî Ïîðÿäêó íå ïîøèðþºòüñÿ íà îñ³á, 
ÿê³ ìàþòü â³äïîâ³äíèé ñòàòóñ, ïåðåäáà÷åíèé 
Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, 
ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó».

2. Ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà 
ï³ëüã òà ãàðàíò³é ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
îïåðàö³¿ òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé, ïåðåäáà÷åíèõ ð³-
øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïîñâ³ä÷åííÿ 
á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâå-
ðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè, ìîæå áóòè âèäàíî 
ãðîìàäÿíèíó Óêðà¿íè, ÿêèé çà ñóêóïíîñò³:

çàðåºñòðîâàíèé â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-
ñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó òà ïðîæèâàº íà òåðèòîð³¿ 
ì³ñòà Êèºâà;

áðàâ àáî áåðå áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü â 
àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿, çàáåçïå÷åíí³ ¿¿ 

ïðîâåäåííÿ, ïåðåáóâàþ÷è áåçïîñåðåäíüî â 
ðàéîíàõ ¿¿ ïðîâåäåííÿ ó ñêëàä³ äîáðîâîëü÷èõ 
ôîðìóâàíü, ùî áóëè óòâîðåí³ àáî ñàìîîðãà-
í³çóâàëèñÿ äëÿ çàõèñòó íåçàëåæíîñò³, ñóâå-
ðåí³òåòó òà òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè, 
àëå â ïîäàëüøîìó òàê³ äîáðîâîëü÷³ ôîðìó-
âàííÿ íå áóëè âêëþ÷åí³ äî ñêëàäó Çáðîéíèõ 
Ñèë Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ 
Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿, Íàö³îíàëüíî¿ 
ãâàðä³¿ Óêðà¿íè òà ³íøèõ óòâîðåíèõ â³äïîâ³äíî 
äî çàêîí³â Óêðà¿íè â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü òà 
ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ³ âèêîíóâàëè çàâäàí-
íÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ ó âçàºìîä³¿ ³ç 
Çáðîéíèìè Ñèëàìè Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâîì 
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíîþ ïî-
ë³ö³ºþ, Íàö³îíàëüíîþ ãâàðä³ºþ Óêðà¿íè òà 
³íøèìè óòâîðåíèìè â³äïîâ³äíî äî çàêîí³â 
Óêðà¿íè â³éñüêîâèìè ôîðìóâàííÿìè òà ïðà-
âîîõîðîííèìè îðãàíàìè;

íå ìàº ñòàòóñó, ïåðåäáà÷åíîãî Çàêîíîì 
Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè òà ãàðàíò³¿ 
¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó».

3. Îñîáà, çà³íòåðåñîâàíà â îòðèìàíí³ íà 
òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðî-
âîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ 
Óêðà¿íè, çâåðòàºòüñÿ îñîáèñòî ÷åðåç êîìóíàëüíó 
áþäæåòíó óñòàíîâó «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð 
äîïîìîãè ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïå-
ðàö³¿», à äî ¿¿ ñòâîðåííÿ - óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü 
çâåðíåíü ãðîìàäÿí àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ³ç çàÿâîþ äî âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), äî ÿêî¿ äîäàº:

- êîï³þ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè àáî 
äîêóìåíòà, ùî éîãî çàì³íÿº;

- êîï³þ äîâ³äêè ïðî ïðèñâîºííÿ ³äåíòèô³-
êàö³éíîãî íîìåðà (íå íàäàºòüñÿ îñîáàìè, ÿê³ 
÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâëÿþòüñÿ 
â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ 
êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà ïîâ³äîìèëè ïðî 
öå â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìàþòü 
â³äì³òêó â ïàñïîðò³);
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ДОКУМЕНТХрещатик
13 березня 2018 р.
№27 (5078)

Про прийняття за основу проекту рішення Київської 
міської ради «Про затвердження Положення про 
проведення інвестиційних конкурсів у місті Києві»

Рішення Київської міської ради № 336/4400 від 22 лютого 2018 року
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 35 Регламенту Київської 

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 2
до рішення Київської міської ради

від 01.06.2017 № 418/2640
(у редакції рішення 

Київської міської ради
від 21.12.2017 № 1049/4056

Зразок
посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної 

цілісності та державного суверенітету на сході України

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 3
до рішення Київської міської ради

від 01.06.2017 № 418/2640
(у редакції рішення 

Київської міської ради
від 21.12.2017 № 1049/4056

ОПИС
посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної 

цілісності та державного суверенітету на сході України

1. Ïðèéíÿòè çà îñíîâó ïðîåêò ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëî-
æåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â 
ó ì³ñò³ Êèºâ³».

2. Ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 

ðîçâèòêó äîîïðàöþâàòè çàçíà÷åíèé ïðîåêò 
ð³øåííÿ òà âíåñòè éîãî íà ðîçãëÿä ïëåíàðíîãî 
çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Ïîñâ³ä÷åííÿ âèãîòîâëÿºòüñÿ ó âèãëÿä³ êíèæå÷-
êè ðîçì³ðîì ó ðîçãîðíóòîìó âèãëÿä³ 180 íà 65 ìì. 
Íà ëèöüîâîìó áîö³ ïîñâ³ä÷åííÿ òåìíî-ñèíüîãî 
êîëüîðó â³äòèñíåí³ çîëîòèñòîþ ôîëüãîþ íàïèñè: 
«ÓÊÐÀ¯ÍÀ», «ì³ñòî ÊÈ¯Â», «ÏÎÑÂ²Ä×ÅÍÍß», âè-
êîíàí³ øðèôòîì Times New Roman, 14 êåãëü, òà 
«á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâå-
ðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè», âèêîíàíèé øðèôòîì 
Times New Roman, 12 êåãëü.

Âíóòð³øí³é á³ê ïîñâ³ä÷åííÿ áëàêèòíîãî êîëüîðó 
³ç íàíåñåíîþ òèïîãðàôñüêèì ñïîñîáîì çàõèñíîþ 
äð³áíîþ êë³òèíîþ. Âñ³ íàïèñè íà âíóòð³øíüîìó 
áîö³ ïîñâ³ä÷åííÿ âèêîíàí³ ÷îðíèì êîëüîðîì.

Íà ïðàâîìó âíóòð³øíüîìó áîö³ ïîñâ³ä÷åííÿ 
ðîçì³ùåíî:

- íàçâà îðãàíó, ÿêèé âèäàâ ïîñâ³ä÷åííÿ: «Âè-
êîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà 
ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ)», âèêîíàíà 
øðèôòîì Times New Roman, 12 êåãëü;

- íàïèñ «ÏÎÑÂ²Ä×ÅÍÍß» ³ç çàçíà÷åííÿì 
ñåð³¿ KB òà øåñòèçíà÷íîãî íîìåðà, âèêîíàíèé 
øðèôòîì Times New Roman, 14 êåãëü;

- ë³âîðó÷ ïîëå äëÿ ôîòîãðàô³¿ îòðèìóâà÷à 
ïîñâ³ä÷åííÿ ðîçì³ðîì 30*40 ìì;

- ïðàâîðó÷ íàïèñè «Ïð³çâèùå», «²ì’ÿ», «Ïî 
áàòüêîâ³», âèêîíàí³ øðèôòîì Times New Roman, 

12 êåãëü, ³ç ì³ñöåì äëÿ âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ 
äàíèõ; ì³ñöå äëÿ ïå÷àòêè; íàïèñ «Îñîáèñòèé 
ï³äïèñ», âèêîíàíèé øðèôòîì Times New Roman, 
12 êåãëü, ³ç ì³ñöåì äëÿ îñîáèñòîãî ï³äïèñó 
îòðèìóâà÷à ïîñâ³ä÷åííÿ.

Íà ë³âîìó âíóòð³øíüîìó áîö³ ïîñâ³ä÷åííÿ 
ðîçì³ùåíî:

- íàïèñ «Ïðåä’ÿâíèê öüîãî ïîñâ³ä÷åííÿ ìàº 
ïðàâî íà äîäàòêîâ³ ï³ëüãè òà ãàðàíò³¿ ó÷àñíèêàì 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ òà ÷ëåíàì ¿õ ñ³ìåé, 
âñòàíîâëåí³ ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè», 
âèêîíàíèé øðèôòîì Times New Roman, 10 êåãëü;

- íàïèñ «ÏÎÑÂ²Ä×ÅÍÍß ÁÅÇÒÅÐÌ²ÍÎÂÅ ² 
Ä²ÉÑÍÅ ÍÀ ÒÅÐÈÒÎÐ²¯ ì³ñòà ÊÈªÂÀ», âèêîíàíèé 
øðèôòîì Times New Roman, 14 êåãëü;

- íàïèñ «Äàòà âèäà÷³», âèêîíàíèé øðèôòîì 
Times New Roman, 12 êåãëü, ³ç ì³ñöåì äëÿ âíå-
ñåííÿ â³äïîâ³äíèõ äàíèõ; ì³ñöå äëÿ ïå÷àòêè; 
íàçâà ïîñàäè îñîáè, ÿêà ïðåäñòàâëÿº îðãàí, 
ÿêèé âèäàâ ïîñâ³ä÷åííÿ: «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé 
ãîëîâà», âèêîíàíà øðèôòîì Times New Roman, 
12 êåãëü, ³ç ì³ñöåì äëÿ ï³äïèñó òà ðîçøèôðîâêè 
ïð³çâèùà òà ³í³ö³àë³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

îðèã³íàë äîâ³äêè, ÿêà ïîñâ³ä÷óº ì³ñöå ðåº-
ñòðàö³¿ çàÿâíèêà íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà, ÿêùî 
òàê³ â³äîìîñò³ â³äñóòí³ ó ïàñïîðò³ ãðîìàäÿíèíà 
Óêðà¿íè;

îðèã³íàë äîâ³äêè, âèäàíî¿ äîáðîâîëü÷èì 
ôîðìóâàííÿì, ùî áóëî óòâîðåíå àáî ñàìîîð-
ãàí³çóâàëîñÿ äëÿ çàõèñòó íåçàëåæíîñò³, ñóâå-
ðåí³òåòó òà òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè, 
àëå â ïîäàëüøîìó íå áóëî âêëþ÷åíå äî ñêëàäó 
Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ 
ñïðàâ Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿, Íàö³îíàëüíî¿ 
ãâàðä³¿ Óêðà¿íè òà ³íøèõ óòâîðåíèõ â³äïîâ³äíî 
äî çàêîí³â Óêðà¿íè â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü òà 
ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ³ âèêîíóâàëî çàâäàí-
íÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ ó âçàºìîä³¿ ³ç 
Çáðîéíèìè Ñèëàìè Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâîì 
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíîþ ïîë³-
ö³ºþ, Íàö³îíàëüíîþ ãâàðä³ºþ Óêðà¿íè òà ³íøèìè 
óòâîðåíèìè â³äïîâ³äíî äî çàêîí³â Óêðà¿íè â³é-
ñüêîâèìè ôîðìóâàííÿìè òà ïðàâîîõîðîííèìè 
îðãàíàìè, ïðî íàëåæí³ñòü çàÿâíèêà äî âêàçàíîãî 
äîáðîâîëü÷îãî ôîðìóâàííÿ ³ç çàçíà÷åííÿì 
òåðì³íó ïåðåáóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî â ðàéîíàõ 
ïðîâåäåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ ç ìåòîþ 
âèêîíàííÿ ¿¿ çàâäàíü (äàë³ - äîâ³äêà);

çàñâ³ä÷åí³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèñüìîâ³ 
ñâ³ä÷åííÿ íå ìåíøå äâîõ ñâ³äê³â ³ç ÷èñëà îñ³á, ÿê³ 
ðàçîì ³ç çàÿâíèêîì áðàëè ó÷àñòü ó ïðîâåäåíí³ 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ òà îòðèìàëè ñòàòóñ, 
ïåðåäáà÷åíèé Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ âå-
òåðàí³â â³éíè òà ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó», 
ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü çàÿâíèêà 
â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿, çàáåçïå÷åíí³ 
¿¿ ïðîâåäåííÿ, ïåðåáóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî â 
ðàéîíàõ ¿¿ ïðîâåäåííÿ ó ñêëàä³ äîáðîâîëü÷îãî 
ôîðìóâàííÿ, ÿêå âèäàëî äîâ³äêó çàÿâíèêó;

³íø³ ìàòåð³àëè (ó òîìó ÷èñë³ ôîòîãðàô³¿, â³-
äåîçàïèñè), ÿê³ ì³ñòÿòü äîêàçè ó÷àñò³ çàÿâíèêà 
â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿, çàáåçïå÷åíí³ 
¿¿ ïðîâåäåííÿ, ïåðåáóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî â 
ðàéîíàõ ¿¿ ïðîâåäåííÿ ó ñêëàä³ äîáðîâîëü÷îãî 
ôîðìóâàííÿ, ÿêå âèäàëî äîâ³äêó çàÿâíèêó;

âèñíîâîê (õàðàêòåðèñòèêó) çàÿâíèêà â³ä 
ãðîìàäñüêîãî îá’ºäíàííÿ, äî ñòàòóòíèõ ö³ëåé 
ÿêîãî â³äíåñåíî ïèòàííÿ äîïîìîãè òà/àáî çà-
õèñòó ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, 
÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé (çà íàÿâíîñò³).

Çâåðòàþ÷èñü ³ç âêàçàíîþ çàÿâîþ îñîáà 
äàº çãîäó íà îáðîáêó ¿¿ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ 
â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò ïåð-
ñîíàëüíèõ äàíèõ».

4. Ç ìåòîþ ðîçãëÿäó çàÿâ, ïîäàíèõ â³äïîâ³äíî 
äî ïóíêòó 3 öüîãî Ïîðÿäêó, òà íàäàííÿ â³äïîâ³ä-
íîãî ïîñâ³ä÷åííÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ 
àäì³í³ñòðàö³ºþ) óòâîðþºòüñÿ Êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü 
íàäàííÿ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà ïîñâ³ä÷åííÿ 
á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³-
òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè, ÿê êîíñóëüòàòèâíî-äîðàä÷èé 
îðãàí ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
(äàë³ - Êîì³ñ³ÿ).

5. Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ Êîì³ñ³ÿ êåðóºòüñÿ Êîíñòè-
òóö³ºþ ³ çàêîíàìè Óêðà¿íè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 
àêòàìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè òà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), à òàêîæ öèì Ïîðÿäêîì.

6. Ãîëîâîþ Êîì³ñ³¿ çà ïîñàäîþ º çàñòóïíèê 
ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, 
çã³äíî ç ðîçïîä³ëó îáîâ’ÿçê³â äî ïîâíîâàæåíü 
ÿêîãî â³äíåñåíî ïèòàííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó 
ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, ÷ëåí³â 
¿õ ñ³ìåé.

Çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êîì³ñ³¿ çà ïîñàäîþ º 
äèðåêòîð àáî çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòà-
ìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Ñåêðåòàðåì Êîì³ñ³¿ çà ïîñàäîþ º êåð³âíèê 
àáî çàñòóïíèê êåð³âíèêà êîìóíàëüíî¿ áþäæåòíî¿ 
óñòàíîâè «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð äîïîìîãè 
ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿».

Äî ñêëàäó Êîì³ñ³¿ çà ïîñàäàìè âõîäÿòü:
íà÷àëüíèê àáî çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâ-

ë³ííÿ ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç ïðàâîîõîðîííèìè 
îðãàíàìè ïî çàáåçïå÷åííþ ïðàâîïîðÿäêó òà 
ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïåêè àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ 
Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

çàâ³äóâà÷ àáî ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ñåêòîðà 
Äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ âåòåðàí³â 
â³éíè òà ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ 
ó ì. Êèºâ³ (çà çãîäîþ);

Êè¿âñüêèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð àáî éîãî çà-
ñòóïíèê (çà çãîäîþ); 

ïðåäñòàâíèê Àíòèòåðîðèñòè÷íîãî öåíòðó ïðè 
Ñëóæá³ áåçïåêè Óêðà¿íè (çà çãîäîþ);

ïî 1 ïðåäñòàâíèêó â³ä êîæíî¿ äåïóòàòñüêî¿ 
ôðàêö³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïðî óòâîðåííÿ 
ÿêî¿ çàÿâëåíî íà ² ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
íîâîãî ñêëèêàííÿ.

Äî ñêëàäó Êîì³ñ³¿ òàêîæ ìîæóòü âõîäèòè 

ïðåäñòàâíèêè ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ 
âëàäè, â òîìó ÷èñë³ òåðèòîð³àëüíèõ ï³äðîçä³ë³â 
öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ 
òà îðãàí³çàö³é (çà ïîãîäæåííÿì ç ¿õ êåð³âíèêàìè), 
ãðîìàäñüêîñò³, à òàêîæ ³íø³ îñîáè (çà çãîäîþ).

7. Ïåðñîíàëüíèé ñêëàä Êîì³ñ³¿ çàòâåðäæóºòüñÿ 
ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿).

Ïîðÿäîê ðîáîòè Êîì³ñ³¿ âèçíà÷àºòüñÿ íà ¿¿ 
çàñ³äàíí³.

8. Îðãàí³çàö³éíîþ ôîðìîþ ðîáîòè Êîì³ñ³¿ º 
çàñ³äàííÿ, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ çà ïîòðåáè, àëå íå 
ð³äøå í³æ îäèí ðàç íà äâà ì³ñÿö³.

Êîì³ñ³ÿ âèâ÷àº äîêóìåíòè òà, ó ðàç³ ïîòðåáè, 
óòî÷íþº ³íôîðìàö³þ ïðî îñ³á, ñòîñîâíî ÿêèõ 
âîíè ïîäàí³ (íàäñèëàº íåîáõ³äí³ çàïèòè òîùî), 
çàñëóõîâóº ïîÿñíåííÿ îñ³á, ñòîñîâíî ÿêèõ âîíè 
ïîäàí³, ñâ³äê³â òà ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ íàä-
õîäæåííÿ äîêóìåíò³â ïðèéìàº ð³øåííÿ ùîäî 
íàäàííÿ ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé 
áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ 
òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè.

9. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó çàÿâ, ïîäàíèõ 
â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 3 öüîãî Ïîðÿäêó, Êîì³ñ³ÿ 
ìîæå ïðèéíÿòè îäíå ç òàêèõ ð³øåíü:

ïðî íàäàííÿ ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëü-
öÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ 
Óêðà¿íè;

ïðî â³äìîâó â íàäàíí³ ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äî-
áðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó 
íà ñõîä³ Óêðà¿íè;

ïîâåðíóòè çàÿâíèêîâ³ äîêóìåíòè ó çâ’ÿçêó 
³ç íåäîòðèìàííÿì âèìîã öüîãî Ïîðÿäêó áåç 
ïðèé-íÿòòÿ ð³øåííÿ ïî ñóò³ çàÿâè.

Ïîâåðíåííÿ äîêóìåíò³â ó çâ’ÿçêó ³ç íåäî-
òðèìàííÿì âèìîã öüîãî Ïîðÿäêó áåç ïðèéíÿòòÿ 
ð³øåííÿ ïî ñóò³, à òàêîæ â³äìîâà â íàäàíí³ ïî-
ñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó 
çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî 
ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè, íå ïîçáàâëÿº çà-
ÿâíèêà ïðàâà ïîâòîðíîãî çâåðíåííÿ â³äïîâ³äíî 
äî ïóíêòó 3 öüîãî Ïîëîæåííÿ ï³ñëÿ óñóíåííÿ 
íåäîë³ê³â, âêàçàíèõ ó ð³øåíí³ Êîì³ñ³¿.

10. Êîì³ñ³ÿ â³äìîâëÿº â íàäàíí³ ïîñâ³ä÷åííÿ 
á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâå-
ðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè, ó ðàç³:

1) â³äñóòíîñò³ äîêóìåíò³â, ùî ì³ñòÿòü äîñòàòí³ 
äîêàçè áåçïîñåðåäíüî¿ ó÷àñò³ îñîáè ó âèêîíàíí³ 
çàâäàíü àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ ó ðàéîíàõ 
¿¿ ïðîâåäåííÿ;

2) íàäàííÿ íåäîñòîâ³ðíèõ äàíèõ ïðî îñîáó;
3) âèÿâëåííÿ ôàêòó ï³äðîáêè äîêóìåíò³â ïðî 

ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿, çàáåçïå-
÷åíí³ ¿¿ ïðîâåäåííÿ;

4) íàÿâíîñò³ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó ñóäó, 
ÿêèé íàáðàâ çàêîííî¿ ñèëè, çà â÷èíåííÿ îñîáîþ 
óìèñíîãî òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó 
â ïåð³îä ó÷àñò³ â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿.

Êîì³ñ³ÿ ïîçáàâëÿº îñîáó ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-
äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó 
íà ñõîä³ Óêðà¿íè, ó ðàç³:

íàÿâíîñò³ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó ñóäó, ÿêèé 
íàáðàâ çàêîííî¿ ñèëè, çà â÷èíåííÿ îñîáîþ 
óìèñíîãî òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó 
â ïåð³îä ó÷àñò³ â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿;

âèÿâëåííÿ ôàêòó ï³äðîáëåííÿ äîêóìåíò³â ïðî 
ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿, ó çàáåçïå-
÷åíí³ ¿¿ ïðîâåäåííÿ, àáî íàäàííÿ íåäîñòîâ³ðíèõ 
äàíèõ ïðî îñîáó;

ïîäàííÿ îñîáîþ çàÿâè ïðî ïîçáàâëåííÿ ¿¿ 
ñòàòóñó ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é.

11. Ð³øåííÿ, ïðèéíÿò³ çà ðåçóëüòàòàìè çà-
ñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿, îôîðìëþþòüñÿ ó âèãëÿä³ ïðî-
òîêîëó, ÿêèé ï³äïèñóþòü ãîëîâóþ÷èé íà çàñ³äàíí³ 
Êîì³ñ³¿ òà ñåêðåòàð Êîì³ñ³¿.

Êîì³ñ³ÿ çîáîâ’ÿçàíà ôîðìóâàòè âèòÿã ç ïðî-
òîêîëó çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿ ïî êîæíîìó çàÿâíèêó 
îêðåìî.

12. Âèòÿã ç ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿ òà äî-
êóìåíòè, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòîì 3 öüîãî Ïîðÿäêó, 
íå ï³çí³øå í³æ ÷åðåç ï’ÿòü ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ 
çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿ íàïðàâëÿþòüñÿ Äåïàðòàìåíòó 
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî ïî-
ñâ³ä÷åííÿ, îáë³êó òà âåäåííÿ ðåºñòðó îñ³á, ÿêèì 
âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé 
áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ 
òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè.

13. Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîòÿãîì ï’ÿòè 
ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îòðèìàííÿ âèòÿãó ç ïðîòîêîëó 
çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿ âèäàº éîãî çàÿâíèêó àáî íàä-
ñèëàº ïîøòîâèì â³äïðàâëåííÿì.

Ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îòðè-
ìàííÿ âèòÿãó ç ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿ 
òà äîêóìåíò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 3 öüîãî 
Ïîðÿäêó, îôîðìëþº òà âèäàº ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-
äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó 
íà ñõîä³ Óêðà¿íè.

14. Îáë³ê îñ³á, ÿêèì âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ 
á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çà-

õèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî 
ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè, òà çáåð³ãàííÿ 
äîêóìåíò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 3 öüîãî Ïî-
ðÿäêó, çä³éñíþºòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

15. Îñîáè, ÿê³ îòðèìàëè ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-
äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó 
íà ñõîä³ Óêðà¿íè, ÷ëåíè ¿õ ñ³ìåé ìàþòü ïðàâî 

íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà îòðèìóâàòè ï³ëüãè 
òà ãàðàíò³¿, âñòàíîâëåí³ ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
îïåðàö³¿ òà ÷ëåíàì ¿õ ñ³ìåé, ç ïåðøîãî ÷èñëà 
íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ Êîì³ñ³ºþ 
â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.12.2017 ¹ 1043/4050 
"Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2018 ð³ê", Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî 
ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2018-2020 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.12.2017 ¹ 1042/4049, Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà 
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ïåðåäáà÷åíî êîøòè íà áóä³âíèöòâî (ïðèäáàííÿ) 
æèòëà äëÿ çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì ä³òåé-ñèð³ò, ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî 
ï³êëóâàííÿ, òà îñ³á ç ¿õ ÷èñëà.

Äåïàðòàìåíò áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ïëàíóº ïðèäáàòè 
îäíîê³ìíàòí³, äâîê³ìíàòí³ òà òðèê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ç òåõí³÷íèì îáëàøòóâàí-
íÿì ³ âíóòð³øí³ì îçäîáëåííÿì, ó áóäèíêàõ, ÿê³ ïðèéìàþòüñÿ â åêñïëóàòàö³þ 
ó ² ï³âð³÷÷³ 2018 ðîêó.

Çàáóäîâíèêàì íåîáõ³äíî íàïðàâëÿòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ç ïîðóøåíîãî ïèòàííÿ 
Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ:

– ïîøòîâèì çâ'ÿçêîì: âóëèöÿ Âîëîäèìèðñüêà, 42, ì. Êè¿â, 01601

– ôàêñèì³ëüíèì çâ'ÿçêîì çà òåëåôîíàìè: 234-01-24, 235-30-23.

– íà åëåêòðîííó àäðåñó: viddil03@ukr.net 

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 234-01-24, 235-30-23.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

¹

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè
Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìó-
âà÷à) äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ 

îðåíäíî¿ ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ
Ñòàðòîâèé ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ 

îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí (áåç 
ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" (òåë. 279-20-31)

1
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 34,80 êâ. ì, çà àäðåñîþ: âóë. 
Äåãòÿð³âñüêà, 37 ê. 1 (5 ïîâåðõ)

Îô³ñ 4 155,63 8 311,26

ð/ð 26008301240371 Ô³ë³ÿ 
ÃÓ ïî ì.Êèºâó òà Êè¿âñüê³é 

îáëàñò³ 
ÀÒ "Îùàäáàíê" 
ÌÔÎ: 322669 

ªÄÐÏÎÓ 38538270

2
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 174,8 êâ. ì, çà àäðåñîþ: ïðîñï. 
àêàäåì³êà Êîðîëüîâà, 7 ë³ò. À (4 ïîâåðõ)

îô³ñ 36 166,25 72 332,50

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ ïî ïåðåðîáö³ íåðóäíèõ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â (òåë. 400-51-11)

3
Íåæèëèé áóäèíîê çàãàëüíîþ ïëîùåþ 
117,00 êâ. ì, çà àäðåñîþ: âóë. Ñòåöåíêà, 
20 ê. 10

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî 
îá'ºêòà ç ïðîäàæó íåïðîäîâîëü-

÷èõ òîâàð³â
8 482,50 16 965,00

ð/ð 26008212003899 
ÀÁ "Óêðãàçáàíê" 

ÌÔÎ: 320478 
ªÄÐÏÎÓ: 05456733

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ" (òåë. 234-23-24)

4
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 149,6 êâ. ì, çà àäðåñîþ: âóë. 
Ôðîë³âñüêà, 1/6 ë³ò. À' (1, 2 ïîâåðõè)

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ 
îðãàí³çàö³¿ 15 281,66 30 563,32

ð/ð 2600230946101 ó öåí-
òðàëüíîìó â³ää³ëåíí³ ì. Êèºâà 

ÏÀÒ "Áàíê êðåäèò Äí³ïðî" 
ÌÔÎ: 305749 

ªÄÐÏÎÓ: 03366500

5

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 22,90 êâ. ì, çà àäðåñîþ: âóë. 
Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 9 ë³ò. À (1 ïîâåðõ, 
ï³äâàë)

Ðîçì³ùåííÿ ñïîðòèâíîãî çàêëàäó 935,83 1 871,66

6
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 44,40 êâ. ì, çà àäðåñîþ: âóë. 
Ñàáóðîâà, 13 ë³ò. À (1 ïîâåðõ)

Ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íà-
ñåëåííÿ 3 312,75 6 625,50

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÑÂ ÊÏ "Êè¿ââîäôîíä" (òåë. 228-91-73)

7
Íåæèòëîâà ñïîðóäà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 
83,80 êâ. ì, çà àäðåñîþ: âóë. Ìèõàéëà 
Áîé÷óêà, 1/3

Ãðîìàäñüêà âáèðàëüíÿ 3 942,67 7 885,34

ð/ð 26008300235031 ÏÀÒ 
"Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê 

Óêðà¿íè"
 ÌÔÎ: 322669

 ªÄÐÏÎÓ: 37292855

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ – ²íñòèòóòó ïðîáëåì ìîäåëþâàííÿ â åíåðãåòèö³ ³ì. Ã.ª.Ïóõîâà HAH Óêðà¿íè ïðî íàì³ð 
ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè

¹ 
ï/ï

Íàçâà îðãàíó 
óïðàâë³ííÿ

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(íàçâà, þðèäè÷íà 
àäðåñà, òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêòè, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè ïðî îðåíäó

Íàéìåíóâàííÿ òà 
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ 

îá'ºêòà îðåíäè

Ðåºñòðîâèé 
íîìåð ìàéíà

Çàãàëüíà 
ïëîùà, êâ.ì

Âàðò³ñòü 
ìàéíà çà 

íåçàëåæíîþ 
îö³íêîþ, ãðí

Ìàêñèìàëüíî 
ìîæëèâèé 

ñòðîê îðåíäè

Ìåòà âèêî-
ðèñòàííÿ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Íàö³îíàëüíà 
àêàäåì³ÿ íàóê 

Óêðà¿íè

²íñòèòóò ïðîáëåì 
ìîäåëþâàííÿ â 
åíåðãåòèö³ ³ì. 

Ã.ª.Ïóõîâà, 03164, 
ì. Êè¿â, âóë. Ãåíå-
ðàëà Íàóìîâà, 15, 
òåë. (044) 424-91-62

Íåæèòëîâå ïðè-
ì³ùåííÿ íà 1-ìó 

ïîâåðñ³ ³íæåíåðíî-
ëàáîðàòîðíîãî 

êîðïóñó: Ê³ìíàòà 
¹ 121

358555780000 17,3 127 320,00
Äâà ðîêè òà 
îäèíàäöÿòü 

ì³ñÿö³â

Ïðèì³ùåííÿ 
îô³ñó

2.

Íåæèòëîâå ïðè-
ì³ùåííÿ íà 2-ìó 

ïîâåðñ³ ³íæåíåðíî-
ëàáîðàòîðíîãî 

êîðïóñó: Ê³ìíàòà 
¹ 214-à

358555780000 8,5 64 360,00
Äâà ðîêè òà 
îäèíàäöÿòü 

ì³ñÿö³â

Ïðèì³ùåííÿ 
îô³ñó

3.
Ñêëàäñüêå ïðè-

ì³ùåííÿ â áóä³âë³ 
ãàðàæà

358555780000 105,5 313 330,00
Äâà ðîêè òà 
îäèíàäöÿòü 

ì³ñÿö³â
Ñêëàä

Çàÿâè ùîäî çàçíà÷åíîãî îá'ºêòà ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 03164, ì. 
Êè¿â, âóë. Ãåíåðàëà Íàóìîâà, 15. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë. 424-91-62.
Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá'ºêò îðåíäè áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ
ÏÎÂ²ÄÎÌËßª

ÎÁ'ªÊÒ ÏÎÇÈÖ²¯ 8 (ïðîñï. Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 1 ë³ò. 65; çàãàëüíà ïëîùà 168,0 êâ. ì) 
ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ ÍÀÌ²Ð ÏÅÐÅÄÀÒÈ Â ÎÐÅÍÄÓ ÎÁ’ªÊÒÈ,

ÙÎ ÍÀËÅÆÀÒÜ ÄÎ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² ÒÅÐÈÒÎÐ²ÀËÜÍÎ¯ ÃÐÎÌÀÄÈ Ì²ÑÒÀ 
ÊÈªÂÀ, ÎÏÓÁË²ÊÎÂÀÍÎÃÎ Ó ÃÀÇÅÒ² "ÕÐÅÙÀÒÈÊ" Â²Ä 06.03.2018 ¹ 26 (5077), ÏÅÐÅ-
ÄÀªÒÜÑß Â ÎÐÅÍÄÓ Ç Ö²ËÜÎÂÈÌ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍßÌ "ÄËß ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÌÓÇÅÞ" 

ÒÀ ÎÐÅÍÄÍÎÞ
ÏËÀÒÎÞ 2997,83 ÃÐÍ ÍÀ Ì²ÑßÖÜ. Ïîïåðåäíº ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà îðåíäíó 

ïëàòó ââàæàòè íåä³éñíîþ
ó çâ'ÿçêó ç òåõí³÷íîþ ïîìèëêîþ.

15.03.2018 î 10.15 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà 
(ì. Êè¿â, âóë. Ïåòðà Áîëáî÷àíà, 8, êîðï. 1, áëîê À, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 9) â³äáó-
äåòüñÿ ñóäîâèé ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 826/17536/17 çà ïîçîâîì TOB "Ð³íêî" äî âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî îñêàðæåííÿ 
ïóíêò³â 1.3, 1.7, 2.1, 2.2, 2.4, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 8.1, 8.6 Ïðàâèë ïðèéìàííÿ 
ñò³÷íèõ âîä àáîíåíò³â ó ñèñòåìó êàíàë³çàö³¿ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
â³ä ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 12 æîâòíÿ 2011 ðîêó ¹ 1879, ÿêå çàðåºñòðîâàíî â Ãîëîâíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 17 æîâòíÿ 2011 ðîêó çà ¹ 44/903.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íàñòóïí³ îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:

1) âóë. Áåðåòò³, 18, çàãàëüíà ïëîùà – 46,74 êâ.ì, 2-é ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè – 809000,00 ãðí, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ 
³í³ö³àòîðà îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ³íâàë³ä³â íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, îðåíäíà ñòàâêà – 1%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 674,16 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¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ ìàéíà – êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà", ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15.

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 îãîëîøåííÿ. 
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.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 
çà àäðåñîþ: ïðîâ. Êîëîìèéñüêèé, 18, ê. 3, ë³ò. À. Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 54,70 êâ. ì.

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó (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).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 752 300,00 ãðí (áåç ÏÄÂ)
Îðåíäíà ïëàòà: 5 090,56 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ãîëîñ³¿âñüêîãî 

ðàéîíó ì. Êèºâà"
ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 17-á, ì. Êè¿â, 03039, òåë. (044) 525-19-63, 525-19-17.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 42, êàá. 216. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè 

çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 

îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ äðóãîãî 

ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 30,5 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: 
âóëèöÿ Õðåùàòèê/Çàíüêîâåöüêî¿, áóäèíîê ¹ 15/4 ë³ò. ÀÀ'À2.

Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.10.2017 – 1434200,0 
ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå  ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à  
êîìïàí³ÿ  ç  îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà" (ïðîâóëîê Ìàð'ÿíåíêà, 7, 280-44-53).

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè:  
äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè, òåðì³í ä³¿ – íà 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà – 20 êâ. ì – 1%, 10,5 êâ. ì – 4%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ 
ïëàòè çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) 
– 2429,52 ãðí áåç ÏÄÂ.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ 
äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à – Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà 
òåëåôîíîì 280-15-39.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 

îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëó ïëîùåþ 187,89 êâ.ì â áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. 
Ìåæîâà,18 ë³ò. À, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 1808500,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè – 4589,07 ãðí 
(3%), íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó.

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.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â ïîãîäèííó îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 2-ãî ïîâåðõó ïëîùåþ 144,00 êâ.ì â áóä³âë³ ÑÇØ ¹6 çà 
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ã.Ãîíãàäçå, 20-², âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 2347100,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà çà ïåðøèé ì³ñÿöü 
îðåíäè – 5867,75 ãðí (3%), íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ: ì. Êè¿â, âóë. Ââåäåíñüêà,35, òåë. 425-03-60.
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.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.
(ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî, ïåðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêîâî 

ïîâèíåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó 
îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:
– îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;
– äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó 

ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;
– â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè 

îá'ºêòà îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå 
ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç 
îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

– ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
– â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ 

ìàéíà, à ñàìå:
– ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;
– àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;
– åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
– â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ 

ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó 
³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ 
ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè 
íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

– óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ 
íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

– ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;
– ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ, çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè. 

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:

à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
– äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
– êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);
– áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³ä-

ïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;
á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:
– êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³-

ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;
– çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó – áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî 

ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 
30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

– çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî 
ï³äïðèºìíèöòâà – ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó 

îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).
5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³-

çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîäàºòüñÿ ïðåòåíäåíòîì êîíêóðñí³é êîì³ñ³¿ â äåíü ïðî-

âåäåííÿ êîíêóðñó ó çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³.
Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 02.04.2018 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, 

êàá. 522 î 14.30. Äîêóìåíòè, ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³, ðàçîì ç îïèñîì ïî-
äàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ "Íà êîíêóðñ" (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷à-
òàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ó ðàç³ ¿¿ íàÿâíîñò³), ³ç çàçíà÷åííÿì 
íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ – 27.03.2018 äî 17.00 
(êàá.510). Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â,
 âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, ê. 524, òåëåôîíè 
äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76. ×àñ ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó: ïí.-÷ò. ç 9.00 äî 
18.00; ïò. – ç 9.00 äî 16.45.

61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 3 місяці – 122 грн 70 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.
на 12 місяців – 490 грн 80 коп.
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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 60586

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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Катрін Ґфеллер багато 
виставлялася в Швейцарії, Франції, 
Німеччині, Сполучених Штатах 
Америки та Південній Африці. Її 
роботи в основному зосереджені 
на зображенні портрета міста і 
взаємозв’язку між містом і його 
жителями. 

інформація «Хрещатика»інформація «Хрещатика»

Перший «Кубок Дерюгіної» відбувся в 1992 році. Участь у заході 
взяли 18 країн. Організатором події стала гімнастка, яка двічі 
виборола титул абсолютної чемпіонки світу, – Ірина Дерюгіна. У 
1997 році змагання отримали статус Гран-прі. «Кубок Дерюгіної» 
відкрив такі таланти: Оксану Скалдіну, Олену Вітриченко, Ганну 
Безсонову, Тамару Єрофеєву, Наталію Годунко та інших зірок 
світової гімнастики.

довідка «Хрещатика»довідка «Хрещатика»

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

ІЗ 14 ДО 19 березня в місті вже 
у 23-й раз проведуть престижні 
міжнародні змагання з худож-
ньої гімнастики Гран-прі «Кубок 
Дерюгіної». Відповідну ініціативу 
Федерації гімнастики України під-
тримано розпорядженням КМДА. 

Департаменту охорони здоров’я 
доручено забезпечити під час 
спортивних заходів чергування 
бригад екстреної медичної допо-
моги, а також спортивного лікаря. 

Наразі на турнір вже зареє-
стровано 190 спортсменок із 30 
країн світу. А всеукраїнський 
турнір 19 березня збере майже 

400 гімнасток із усіх куточків 
України. 

Фінансуватимуть захід кош-
том Федерації гімнастики Укра-

їни та в межах передбачених 
коштів держаного і міського бю-
джетів у галузі «Фізична культура 
і спорт» на 2018 рік 

У Київраді напрацювали 
антикорупційну програму

Доступне житло: 
державні установи об’єднують зусилля

У столиці відбудеться турнір з художньої 
гімнастики Гран-прі «Кубок Дерюгіної»

НА ЗАСІДАННІ комісії з про-
ведення оцінки корупційних 
ризиків у діяльності Київської 
міської ради під головуванням 
заступника міського голови — 
секретаря Київради Володимира 
Прокопіва було презентовано 
проект Антикорупційної про-
грами. Під час підготовки про-
екту рішення було визначено 9 
об’єктів для ідентифікації ко-
рупційних ризиків у діяльності 
Київради та проведено оцінку 
45 ключових ідентифікованих 
корупційних ризиків. Зокрема 
проаналізовано положення про 
структурні підрозділи секре-
таріату, вивчалися питання, 
пов’язані з організацією управ-
ління секретаріатом, внутріш-
нім контролем, управлінням 
документообігом, управлінням 

персоналом, публічними за-
купівлями, представництвом у 
суді, організацією роботи із запо-
бігання корупції, проходженням 
документів у секретаріаті. 

«За результатами проведе-
ного оцінювання визначено 17 
корупційних ризиків – з високим 
рівнем та скільки ж із серед-
нім показником. Ще 11 позицій 
отримали оцінку низького ризи-
ку. Наприклад, у групі високого 
ризику — спотворення тендерної 
документації, що готується для 
закупівлі товарів для потреб се-
кретаріату Київради чи викорис-
тання працівниками секретаріату 
повноважень в особистих цілях 
з метою отримання неправо-
мірної вигоди. А от зловживання 
правом користування службо-
вими транспортними засобами 

та спотворення чи приховуван-
ня фінансової і статистичної 
звітності мають низькі шанси 
зловживань», — повідомив Во-
лодимир Прокопів. 

Відповідно до запропонованої 
програми, не рідше ніж двічі на 
рік планується проведення семі-
нарів щодо дотримання вимог 
антикорупційного законодав-
ства. До тренінгів залучатимуть 
представників Національного 
агентства з питань запобігання 
корупції, Національного агент-
ства з питань державної служби, 
Інституту підвищення кваліфіка-
ції керівних кадрів Національної 
академії державного управління 
при Президентові України та 
інших громадських організацій 
антикорупційного спрямування. 

Проект рішення про затвер-
дження Антикорупційної програ-
ми мають винести на найближче 
пленарне засідання Київради як 
невідкладний  

ДНЯМИ в Києві було підписано 
Меморандум про співпрацю між 
Державною спеціалізованою 
фінансовою установою «Дер-
жавний фонд сприяння моло-
діжному житловому будівни-

цтву» і Державною іпотечною 
установою. 

Метою Меморандуму є спів-
праця і консолідація зусиль обох 
організацій, спрямованих на роз-
виток іпотечного та фондового 

ринків України, створення спри-
ятливих умов для вирішення 
житлових питань, для того, щоб 
якомога більше громадян змогли 
придбати житло на доступних 
умовах. 

Як зазначив голова Держмо-
лодьжитла Сергій Комнатний, до-
сягнення запланованого можливе 
за умови не тільки реалізації іс-
нуючих механізмів, спрямованих 
на забезпечення квартирами 
громадян, а й шляхом розроб-
лення нових програм, що до-
зволять забезпечити реалізацію 
житлових прав для громадян, які 
потребують поліпшення умов 
проживання. 

Голова правління ДІУ Андрій 
Камуза впевнений у можливостях 
подальшого розвитку системи 
іпотечного житлового кредиту-
вання, визначення оптимальних 
умов і способів фінансування з 
метою забезпечення їх доступ-
ності 

З 23 БЕРЕЗНЯ до 11 квітня у столи-
ці триватиме експозиція всесвітньо 
відомого мультимедійного швейцар-
ського фотографа Катрін Ґфеллер, 
яка зображує Київ як динамічне 
місто перехідного періоду. За допо-
могою відео-, аудіозаписів, текстів 
і слоганів фотохудожниця зображує 
місто як величезний європейський 
метрополіс. Проект базується на 
інтерв’ю з такими відомими україн-
ськими письменниками, як Андрій 
Курков, Оксана Забужко та Ірина 
Цілик, які діляться своїм баченням 
столиці. 

У день відкриття виставки можна 
буде не лише зустрітися з фотогра-
фом, а й долучитися до захоплюючої 
дискусії на тему «Київ – місто змін». 
Митці, експерти, а також урядові та 

громадські діячі обговорюватимуть 
майбутнє столиці як європейського 
міста. 

Місце проведення: Національний 
музей Тараса Шевченка, бульвар 
Тараса Шевченка, 12 (вартість вхід-
ного квитка до музею: для дорослих 
– 30 грн, для дітей – 15 грн)   

ОПЕРАТИВНО дізнаватися про всі 
актуальні новини, що стосуються 
змін руху громадського транспорту 
в столиці, можна на Telegram-каналі 
КП «Київпастранс». На цьому каналі 
комунальники оперативно повідом-
ляють, де і чому обмежено рух (із 
технічних причин, через ДТП або 
аварію на тепломережі, припарковані 
у забороненому місці авто), а також 
про відновлення руху транспорту. 

Підписатись на Telegram-канал 
«Київпастрансу» можна за посилан-
ням: https://t.me/kyivpasstrans. 

Комунальні служби звертаються 
до водіїв із проханням бути уваж-
ними на дорогах, не залишати приватні авто на узбіччях магістралей, 
щоб не заважати дорожнім службам. Нагадаємо, машини, припарковані 
на проїжджій частині, що заважають роботі снігоприбиральної техніки, 
будуть евакуйовані  

Дізнатися про зміни в роботі 
громадського транспорту 
можна на Telegram-каналі 
«Київпастрансу»

Киян запрошують на виставку 
відомого швейцарського 
фотографа Катрін Ґфеллер
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