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Місто створює єдиний 
реабілітаційний простір 
для дітей з інвалідністю 
Понад 11 тисяч дітей із інвалідністю віком 
до 18 років потребують постійних реабілі-
таційних процедур у Києві. Саме для того, 
щоб покращити якість послуг, які надають 
міські КП, Департамент соцполітики виступив 
з ініціативою вдосконалення цієї галузі та 
презентував концепцію створення «Єдиного 
реабілітаційного простору» для сімей, які 
виховують дітей та молодь із інвалідністю. 

«Близько 75% родин з дітьми з інва-
лідністю знаходяться на обліку в закладах 
охорони здоров’я, 15% – у спецдитбудинках 
та школах-інтернатах, решта – в інших зак-
ладах. Наразі існує потреба у запровадженні 
стандартизованого підходу у наданні послуг, 
моніторингу якості реабілітаційних послуг, а 
також забезпеченні безперервного супроводу 
родини, яка дані послуги отримує», – за-
значив заступник голови КМДА Валентин 
Мондриївський. 

«Київська влада планує розпочати процес 
створення єдиного реабілітаційного просто-
ру для дітей з інвалідністю із урахуванням 
кращого світового досвіду і напрацювань 
Київського міського центру реабілітації дітей 
з інвалідністю. Під єдиним організаційним 
та методологічним керівництвом планується 
створити мережу реабілітаційних відділень, 
груп денного перебування тощо. До цих 
процесів мають бути залучені й відділення 
ранньої реабілітації при районних територі-
альних центрах соцобслуговування столиці. 
Ми хочемо стати справжньою надійною 
підтримкою для батьків, які виховують таких 
непростих діточок», – додав директор Депар-
таменту соціальної політики Юрій Крикунов. 

Впровадження концепції буде розбито 
на два етапи. Перший – це відпрацювання 
моделі «Єдиного реабілітаційного простору» 
на базі 5 пілотних районів (Оболонський, 
Подільський, Солом’янський, Святошинський, 
Шевченківський). А другий – поширення 
апробованої моделі на увесь Київ.

У столиці спостерігається 
зростання захворюваності 
на грип та ГРВІ на 4,1%

У Києві за 48-й тиждень епідсезону зареєстро-
вано 14 211 хворих на грип та ГРВІ (за 47-й 
тиждень захворіло 13 649) та спостерігається 
зростання у порівнянні з попереднім тижнем 
на 4,1%. Загалом інтенсивність епідемпроцесу 
перебуває на рівні, характерному для цього 
періоду року. Наразі показник захворюваності 
складає 479,6 (за 47-й тиждень – 460,6) та є 
нижчим за епідемпоріг на 44%. 

«Зростання захворюваності відбулося 
за рахунок як дорослого, так і дитячого на-
селення. Так, дорослих захворіло 4951 особа 
(зростання на 8,4%), дітей – 9560 (зростання 
на 2,2%). У структурі захворюваності діти 
становлять 67,3%, а на попередньому тижні 
– 68,6%. Серед школярів спостерігається 
зростання захворюваності на 4,8%: 3988 
випадків, що становить 41,7% від загаль-
ної кількості захворілих дітей і 28,1% від 
загальної кількості осіб, які звернулися по 
допомогу», – повідомив перший заступник 
голови КМДА Микола Поворозник. 

За його словами, до медичних закладів 
за 48-й тиждень епідсезону госпіталізовано 
148 осіб, із них 138 – діти.  
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НАПЕРЕДОДНІ Всесвітнього дня бороть-
би зі СНІДом активісти звернулись до всіх 
українців із закликом змінити «дитячу» 
поведінку по відношенню до свого здоров’я 
на «дорослу й свідому» та дізнатися свій 
ВІЛ-статус. А саме – обміняти дитячу соску 
на експрес-тест на ВІЛ в ході акції «Не будь 
дитиною. Пройди тест на ВІЛ». 

«Наступного року в Україні буде більше 
мільйона тестів на ВІЛ. Тож не вагайтесь 
отримати безкоштовне тестування у свого 
сімейного лікаря. А поки традиційно можна 
здати експрес-тест на ВІЛ в пунктах тесту-
вання або оцінити власні ризики онлайн 
за допомогою інноваційного додатку HIV 
TEST, розробленого БО «100% Життя». 
Головне варто зрозуміти, що тестування 
на ВІЛ – це відповідальний вибір дорослої 
людини. Тому давайте дорослішати і не 
прикидатися дітьми, які не несуть відпо-
відальності за свої вчинки. Здайте тест, 
дізнайтесь свій статус і живіть повним 
життям», – розповів голова БО «100% 
Життя» та організатор акції Дмитро 
Шерембей. 

Сьогодні кожен другий ВІЛ-інфікований 
українець не знає про свій статус. Більш ніж 
50% осіб віком від 15 років виявляються 
вперше на 3 та 4 клінічних стадіях ВІЛ-

інфекції, коли стан здоров’я вже незадо-
вільний. Вчасне тестування може виправити 
цю ситуацію та врятувати життя. ВІЛ давно 
перестав бути проблемою лише уразливих 
груп. Тож основний шлях передачі вірусу 
– незахищені статеві контакти. 

«Наразі в Україні 40% оцінного числа лю-
дей, які живуть з ВІЛ, отримують лікування. 
Це один з найвищих показників в регіоні, 
але це одночасно рівно половина шляху до 
мети, яку країна повинна досягти до 2020 
року. Єдиний ключ до вирішення цього 
завдання – тестування. Тому глобальний і 
національний заклики до Всесвітнього дня 
боротьби зі СНІДом збігаються як ніколи 
раніше: знай свій ВІЛ-статус. Пройди тест 
на ВІЛ», – директор ЮНЕЙДС в Україні 
Роман Гайлевич. 

За період 1987 – жовтень 2018 року в Укра-
їні офіційно зареєстровано 330 415 випадків 
ВІЛ-інфекції серед співвітчизників, у тому 
числі 109 437 випадків захворювання на СНІД 
та 47 646 випадків смерті від захворювань, 
зумовлених СНІДом (дані Статистичної 
довідки ВІЛ/СНІД, Центр громадського 
здоров’я). У жовтні 2018 року в країні офі-
ційно зареєстровано 1 383 нові випадки 
ВІЛ-інфекції. У світі з ВІЛ-інфекцією живе 
близько 37 мільйонів людей. 

Одним з лідерів за поширеністю інфекції 
в нашій державі є Київ. Боротьба з ВІЛ – один 
з основних напрямів роботи медичної галузі 
столиці. З моменту підписання Паризької 
декларації місто спільно з ГО зробили чи-
мало для досягнення заявлених цільових 
показників «90-90-90». 

«Ми змінили підходи до організації на-
дання медичної допомоги, зробили їх більш 
ефективними, гнучкими та спрямованими на 
задоволення потреб пацієнтів. Усі зміни в за-
безпеченні надання кваліфікованої допомоги 
ВІЛ-інфікованим пацієнтам ґрунтуються на 
сучасних принципах організації надання 
медичної допомоги та повністю відповіда-
ють контексту реформи – децентралізація 
надання такої послуги та наближення її до 
пацієнта. Сьогодні пройти тестування на 
ВІЛ можна в 28 центрах первинної медико-
санітарної допомоги, 11 консультативно-
діагностичних центрах, що розташовані в 
усіх 10 районах Києва та під час перебування 
на стаціонарному лікуванні в 17 міських 
клінічних лікарнях. На цьому столиця не 
зупиниться і буде й надалі працювати над 
досягненням цілей 90-90-90,» – зазначив 
перший заступник Голови КМДА Микола 
Поворозник. 

«Здати тест на ВІЛ – це вчинок дорослої 
людини незалежно від віку, тому що будь-
який діагноз це ще не вирок, а всього лише 
інструкція до того, як жити далі. І це вибір 
того, чи хочеш ти інструкцію або згоден жити 
навпомацки», – вважає директор Фонду 
Олени Пінчук Ольга Руднєва �

«Не будь дитиною. 
Пройди тест на ВІЛ»
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 �  Акція під такою назвою відбулася в Києві напередодні Акція під такою назвою відбулася в Києві напередодні 
Всесвітнього дня боротьби зі СНІДомВсесвітнього дня боротьби зі СНІДом

Напередодні Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом у столиці організували акцію «Не будь дитиною. Напередодні Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом у столиці організували акцію «Не будь дитиною. 
Пройди тест на ВІЛ», під час якої учасники мали нагоду обміняти дитячу соску на експрес-тест на ВІЛПройди тест на ВІЛ», під час якої учасники мали нагоду обміняти дитячу соску на експрес-тест на ВІЛ
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Під час акції всім присутнім роздавали дитячі соски, які можна було 
обміняти на експрес-тест на ВІЛ прямо під час заходу. У такий спосіб 
учасників закликали змінити «дитячу» поведінку щодо свого здоров’я 
на «дорослу і свідому» та дізнатися свій статус.

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

¹ 
ï/ï

Íàçâà íàïðÿìó 
ä³ÿëüíîñò³ (ïð³î-

ðèòåòí³ çàâäàííÿ)
Ïåðåë³ê çàõîä³â Ïðîãðàìè

Ñòðîê 
âèêîíàííÿ 

çàõîäó
Âèêîíàâö³

Äæåðåëà 
ô³íàíñó-

âàííÿ

Îð³ºíòîâí³ îáñÿãè ô³íàíñóâàííÿ (âàð-
ò³ñòü), òèñ. ãðí, ó òîìó ÷èñë³: Î÷³êóâàíèé ðåçóëüòàò 

2016 ð³ê 2017 ð³ê 2018 ð³ê Ïîêàçíèêè 2016 ð³ê 2017 ð³ê 2018 ð³ê

1 Àäðåñíà ìàòåð³-
àëüíà äîïîìîãà *

1. Çàáåçïå÷óâàòè íàäàííÿ îäíîðàçîâî¿ àäðåñíî¿ ñîö³àëü-
íî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè îêðåìèì êàòåãîð³ÿì ñîö³àëüíî 
íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ, âåòåðàíàì â³éíè ì³ñòà 
Êèºâà

2016 - 2018 Äåïàð-
òàìåíò 

ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè

Áþäæåò 
ì. Êèºâà

236218,5 175678,1 101100,9 Ïîêàçíèê âèòðàò, òèñ. ãðí 236218,5 175678,1 101100,9

Ïîêàçíèêè ïðîäóêòó

Ê³ëüê³ñòü îäåðæóâà÷³â,  òèñ. îñ³á 475,0 557,0 192,4

Ïîêàçíèê åôåêòèâíîñò³

Ñåðåäí³é ðîçì³ð äîïîìîãè, ãðí íà ð³ê 497,3 315,4 525,5

Ïîêàçíèê ÿêîñò³

Äèíàì³êà ñåðåäíüîãî ðîçì³ðó äîïîìîãè, % 100,0 63,4 105,7

2. Íàäàâàòè êîìïåíñàö³þ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ñòàö³î-
íàðíèì ë³êóâàííÿì, ó òîìó ÷èñë³ åíäîïðîòåçóâàííÿì, 
ñëóõîïðîòåçóâàííÿì òà ïðîòåçóâàííÿì îêà, êèÿí-ó÷àñíèê³â 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿  (îñîáàì, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó 
çä³éñíåíí³ çàõîä³â ³ç çàáåçïå÷åííÿ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ³ 
îáîðîíè, â³äñ³÷³ ³ ñòðèìóâàíí³ çáðîéíî¿ àãðåñ³¿ Ðîñ³éñüêî¿ 
Ôåäåðàö³¿ ó Äîíåöüê³é òà Ëóãàíñüê³é îáëàñòÿõ, çàáåçïå÷åí-
í³ ¿õ çä³éñíåííÿ, ïåðåáóâàþ÷è áåçïîñåðåäíüî â ðàéîíàõ 
òà ó ïåð³îä çä³éñíåííÿ çàçíà÷åíèõ çàõîä³â (äàë³ – ó÷àñíèêè 
â³äñ³÷³ çáðîéíî¿ àãðåñ³¿), ÷ëåí³â ñ³ìåé Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ 
**

2016 - 2018 Äåïàð-
òàìåíò 

ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè

Áþäæåò 
ì. Êèºâà

3500,0 900,0 445,3 Ïîêàçíèê âèòðàò, òèñ. ãðí 3500,0 900,0 445,3

Ïîêàçíèêè ïðîäóêòó

Ê³ëüê³ñòü îäåðæóâà÷³â, îñ³á: 

1) ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ, îñ³á 8 19 21

2) äîïîìîãà íà ïîõîâàííÿ, îñ³á 300,0 - -

Ïîêàçíèê åôåêòèâíîñò³

Ñåðåäí³é ðîçì³ð äîïîìîãè:

1) ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ,  òèñ. ãðí 250,0 47,4 21,2

2) äîïîìîãà íà ïîõîâàííÿ,  òèñ. ãðí  5,0 - -

Ïîêàçíèê ÿêîñò³ 

Äèíàì³êà ñåðåäíüîãî ðîçì³ðó äîïîìîãè, % 100,0 19,0 8,5

3. Çàáåçïå÷óâàòè íàäàííÿ:
ùîð³÷íî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè:
êèÿíàì - ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ (ó÷àñíè-
êàì â³äñ³÷³ çáðîéíî¿ àãðåñ³¿);
á³éöÿì-äîáðîâîëüöÿì ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³;
÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó 
ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ (ó â³äñ³÷³ çáðîéíî¿ 
àãðåñ³¿);
÷ëåíàì ñ³ìåé êèÿí, ÿê³ çàãèíóëè àáî ïîìåðëè âíàñë³-
äîê ïîðàíåíü, êàë³öòâà, êîíòóç³¿ ÷è ³íøèõ óøêîäæåíü 
çäîðîâ’ÿ, îäåðæàíèõ ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ ó Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³;                                                                                                                                       
ùîì³ñÿ÷íî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ìàëîë³òí³ì 
òà íåïîâíîë³òí³ì ä³òÿì, ïàñèíêàì, ïàä÷åðêàì êèÿí, ÿê³ çà-
ãèíóëè àáî ïîìåðëè âíàñë³äîê ïîðàíåíü, êàë³öòâà, êîíòóç³¿ 
÷è ³íøèõ óøêîäæåíü çäîðîâ’ÿ, îäåðæàíèõ ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ ó 
Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³; ìàëîë³òí³ì òà íåïîâíîë³òí³ì ä³òÿì, ïà-
ñèíêàì, ïàä÷åðêàì ³ç ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ 
áðàëè áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿;     
ùîì³ñÿ÷íî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè äëÿ ïîêðèòòÿ 
âèòðàò íà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã:
êèÿíàì-ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ (ó÷àñíèêè 
â³äñ³÷³ çáðîéíî¿ àãðåñ³¿) òà ÷ëåíàì ¿õ ñ³ìåé, á³éöÿì-äîáðî-
âîëüöÿì ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³ òà ÷ëåíàì ¿õ ñ³ìåé;
÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü â 
ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ ó÷àñíèêè (ó÷àñíè-
ê³â â³äñ³÷³ çáðîéíî¿ àãðåñ³¿),  ÿê³ ïåðåáóâàþòü â ïîëîí³, àáî 
çíèêëè áåçâ³ñò³, â òîìó ÷èñë³ ÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïî-
ìåðëèõ) ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ (ó÷àñíèê³â 
â³äñ³÷³ çáðîéíî¿ àãðåñ³¿), ÿê³ ïåðåáóâàþòü â ïîëîí³, àáî çíè-
êëè áåçâ³ñò³, ÿêèì âñòàíîâëåíî â³äïîâ³äíèé ñòàòóñ çã³äíî ç 
Çàêîíîì Óêðà¿íè «»Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó»»;
êèÿíàì-÷ëåíàì ñ³ìåé ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é òà â³éñüêîâîñ-
ëóæáîâö³â, ÿê³ çàãèíóëè (ïîìåðëè) ÷è ïðîïàëè áåçâ³ñòè íà 
òåðèòîð³¿ ðåñïóáë³êè 
Àôãàí³ñòàí, ÿêèì âñòàíîâëåíî â³äïîâ³äíèé ñòàòóñ çã³äíî 
ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «»Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ 
¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó»» àáî «»Ïðî ñîö³àëüíèé ³ ïðàâîâèé 
çàõèñò â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé»»; ó÷àñíèêàì 
â³éíè ç ÷èñëà ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ (ó÷àñ-
íèê³â â³äñ³÷³ çáðîéíî¿ àãðåñ³¿), ÿêèì âñòàíîâëåíî ñòàòóñ 
çã³äíî ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «»Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, 
ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó»», ðîçì³ð ñåðåäíüîì³ñÿ÷íî-
ãî ñóêóïíîãî äîõîäó ñ³ì’¿ ÿêèõ ó ðîçðàõóíêó íà îäíó îñîáó 
çà ïîïåðåäí³ ø³ñòü ì³ñÿö³â ïåðåâèùóº âåëè÷èíó äîõîäó, 
ÿêèé äàº ïðàâî íà ïîäàòêîâó ñîö³àëüíó ï³ëüãó;
÷ëåíàì ñ³ìåé êèÿí - Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³; êèÿíàì, ïî-
ñòðàæäàëèì ó÷àñíèêàì Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³

2016 -2018 Äåïàð-
òàìåíò 

ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè

Áþäæåò 
ì. Êèºâà

93600,7 171067,1 175393,5 Ïîêàçíèê âèòðàò, òèñ. ãðí 93600,7 171067,1 175393,5

Ïîêàçíèêè ïðîäóêòó

Ê³ëüê³ñòü îäåðæóâà÷³â:

1) ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà (ùîð³÷íà), òèñ. îñ³á 22 24,3 26,6

2) ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà (÷ëåíàì ñ³ìåé), îñ³á 590 590 640

3) îïëàòà æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã,  ñ³ìåé 3270 2115 1145

4) àäðåñíà ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà ìàëîë³òí³ì 
òà íåïîâíîë³òí³ì ä³òÿì, ïàñèíêàì, ïàä÷åðêàì 
(ÀÒÎ) (ùîì³ñÿ÷íà), îñ³á

- - 200

5) àäðåñíà ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà ìàëîë³òí³ì 
òà íåïîâíîë³òí³ì ä³òÿì, ïàñèíêàì, ïàä÷åðêàì 
(ÐÃ) (ùîì³ñÿ÷íà), îñ³á 
6) îïëàòà æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã 
àôãàíöÿì,  ñ³ìåé

15

-

15

100

10

70

Ïîêàçíèê åôåêòèâíîñò³

Ñåðåäí³é ðîçì³ð äîïîìîãè

1)  ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà (ùîð³÷íà), òèñ. ãðí 2,5 5,0 5,0

2) ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà (÷ëåíàì ñ³ìåé), 
òèñ. ãðí

25,0 25,0 25,0

3) îïëàòà æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã (ùî-
ì³ñÿ÷íî), ãðí

595,0 1300,0 1314,4

 4) àäðåñíà ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà ìàëîë³òí³ì 
òà íåïîâíîë³òí³ì ä³òÿì, ïàñèíêàì, ïàä÷åðêàì 
(ÀÒÎ) (ùîì³ñÿ÷íà), ãðí

- - 3,0

5) àäðåñíà ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà ìàëîë³òí³ì 
òà íåïîâíîë³òí³ì ä³òÿì, ïàñèíêàì,  ïàä÷åðêàì 
(ÐÃ) (ùîì³ñÿ÷íî), òèñ. ãðí

3,0 3,0 3,0

6) îïëàòà æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã àôãàí-
öÿì (ùîì³ñÿ÷íî),  ãðí 

- 943,0 427,4

Ïîêàçíèê ÿêîñò³ 
Äèíàì³êà ñåðåäíüîãî ðîçì³ðó äîïîìîãè, %

100,0 182,7 197,3

5. Çàáåçïå÷óâàòè íàäàííÿ îäíîðàçîâî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³-
àëüíî¿ äîïîìîãè ìàëîçàáåçïå÷åíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ 
ì³ñòà Êèºâà òà êèÿíàì, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ 
îáñòàâèíàõ

2016 - 2018 Äåïàð-
òàìåíò 

ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè,
ðàéîíí³ â 

ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâí³ 

àäì³í³-
ñòðàö³¿

Áþäæåò 
ì. Êèºâà

16914,8 34999,6 47980,5 Ïîêàçíèê âèòðàò, òèñ. ãðí 16914,8 34999,6 47980,5

Ïîêàçíèê ïðîäóêòó

Ê³ëüê³ñòü îäåðæóâà÷³â, òèñ. îñ³á 12,6 23,0 28,9

Ïîêàçíèê åôåêòèâíîñò³

Ñåðåäí³é ðîçì³ð äîïîìîãè, ãðí 1342,4 1521,7 1660,2

Ïîêàçíèê ÿêîñò³

Äèíàì³êà ñåðåäíüîãî ðîçì³ðó äîïîìîãè, % 100,0 113,4 123,7

3. Ó ðîçä³ë³ 6 «Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³, ïåðåë³ê çàâäàíü ³ çàõîä³â òà ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè ïî ì³ñüê³é ö³ëüîâ³é ïðîãðàì³ «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 2016 - 2018 ðîêè:
3.1. Ïóíêòè 1, 2, 3, 5, 7, 14, 15, 16 ïîçèö³¿ 1 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

Додаток  до рішення Київської міської ради від  15.11.2018 № 5/6056

Зміни до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 03 березня 
2016 року № 116/116 

1. Ïîçèö³þ 9 ðîçä³ëó ² «Ïàñïîðò ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 2016 - 2018 ðîêè» âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:  
  

9. Çàãàëüíèé îáñÿã ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè, âñüîãî: 4 740 585,2  òèñ. ãðí

9.1. êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà 4 739 489,8 òèñ. ãðí

9.2. êîøò³â ³íøèõ äæåðåë (ôîíäó çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâîãî äåðæàâíîãî ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ Óêðà¿íè íà âèïàäîê áåçðîá³òòÿ) 1095,4 òèñ. ãðí

2. Â ðîçä³ë³ 4 «Îá´ðóíòóâàííÿ øëÿõ³â ³ çàñîá³â ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè, îáñÿã³â òà äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ, ñòðîê³â âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè» òàáëèöþ âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

Îáñÿã êîøò³â, ÿê³ ïðîïîíóºòüñÿ çàëó÷èòè íà âè-
êîíàííÿ Ïðîãðàìè

Ðîêè
Óñüîãî âèòðàò íà âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè

2016 2017 2018

Îáñÿã ðåñóðñ³â, óñüîãî, ó òîìó ÷èñë³: 1 158 749,0 1 549 122,1 2 032 714,1 4 740 585,2

Áþäæåò ì. Êèºâà 1 158 354,9 1 548 750,8 2 032 384,1 4 739 489,8

Êîøòè ³íøèõ äæåðåë 394,1 371,3 330,0 1095,4

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 03 березня 2016 року № 116/116 «Про затвердження міської 
цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016 - 2018 роки»

Рішення Київської міської ради № 5/6056 від 15 листопада 2018 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26, підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою подальшого соціального захисту окремих категорій малозахищених 

верств населення міста Києва, встановлення додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення  Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Çàòâåðäèòè çì³íè äî ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 2016 - 2018 

ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 03 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 116/116, çã³äíî 
ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 129 (1941), вівторок, 4 грудня 2018 р.



3ДОКУМЕНТ Хрещатик
4 грудня 2018 р.

№131 (5182)

7. Ñïðèÿòè çàáåçïå÷åííþ: îñ³á ç  ³íâàë³äí³ñòþ (â òîìó 
÷èñë³ ïî çîðó òà ñëóõó), îñ³á ïîõèëîãî â³êó òà æ³íîê, ÿê³ 
çàçíàëè ìàñòåêòîì³þ, ïðîòåçàìè (â òîìó ÷èñë³ ìîëî÷íèõ 
çàëîç äëÿ çàíÿòü ô³çêóëüòóðîþ òà ïëàâàííÿì), çàñîáàìè 
ïåðåñóâàííÿ, ðåàá³ë³òàö³¿ òà ñêëàäíîãî ïðîòåçóâàííÿ, â 
òîìó ÷èñë³ ïåðøî÷åðãîâî ïðîòåçóâàííÿ êèÿí, ³íâàë³äí³ñòü 
ÿêèõ ïîâ’ÿçàíà ç ó÷àñòþ â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿ (ó 
â³äñ³÷³ çáðîéíî¿ àãðåñ³¿); ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ãðîìàäÿí, 
îñ³á ïîõèëîãî â³êó, ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ çàñîáàìè îñî-
áèñòî¿ ã³ã³ºíè (ïàìïåðñè, óðîëîã³÷í³ ïðîêëàäêè, ïåëþøêè), 
øàïî÷êàìè äëÿ êóïàííÿ ëåæà÷èõ õâîðèõ; ñòóäåíò³â ç 
³íâàë³äí³ñòþ ïî çîðó êîìï’þòåðàìè (êîìï’þòåðíèìè 
òèôëîêîìïëåêñàìè); 
êèÿí, â ïåðøó ÷åðãó îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ, îðòîïåäè÷íèì 
âçóòòÿì òà îðòîïåäè÷íèìè óñò³ëêàìè

2016 - 2018 Äåïàð-
òàìåíò 

ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè

Áþäæåò 
ì. Êèºâà

50677,9 47282,0 85345,0 Ïîêàçíèê âèòðàò, òèñ. ãðí 50677,9 47282,0 85345,0

Ïîêàçíèêè ïðîäóêòó

1. Çàñîáè ã³ã³ºíè – òèñ. îä.     80,7 49,56 115,8

2. Çàñîáè ñêëàäíîãî  ïðîòåçóâàííÿ, îä. 411,0 358,0 372,0

3. Çàñîáè ðåàá³ë³òàö³¿ òà ïåðåñóâàííÿ, îä. 4282,0 5833,0 8121,0

4.  Âçóòòÿ, îä. - - 6922,0

5. Óñò³ëêè, îä. - - 2952,0

Ïîêàçíèê åôåêòèâíîñò³

1. Ñåðåäí³é ðîçì³ð âàðòîñò³ çàñîá³â ã³ã³ºíè, 
ãðí

290,7 303,3 329,7

2. Ñåðåäí³é ðîçì³ð âàðòîñò³ çàñîá³â ñêëàäíî-
ãî ïðîòåçóâàííÿ, ãðí

23213,0 45468,9 53906,5

3. Ñåðåäí³é ðîçì³ð âàðòîñò³ çàñîá³â ðåàá³ë³-
òàö³¿ òà ïåðåñóâàííÿ, ãðí

3363,2 2738,3 1972,4

4. Ñåðåäí³é ðîçì³ð âàðòîñò³ âçóòòÿ, ãðí/îä. - - 1400,0

5. Ñåðåäí³é ðîçì³ð âàðòîñò³ óñò³ëîê, ãðí/îä. - - 700,0

Ïîêàçíèê ÿêîñò³  
Äèíàì³êà ïîêàçíèê³â âèòðàò íà  ïðèäáàííÿ 
çàñîá³â ã³ã³ºíè, ñêëàäíîãî ïðîòåçóâàííÿ, ðåà-
á³ë³òàö³¿ òà ïåðåñóâàííÿ, âçóòòÿ òà óñò³ëîê, % 

100,0 93,3 134,0

14. Íàäàâàòè ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó íà ÷àñòêîâó êîìïåí-
ñàö³þ ÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ áðàëè 
ó÷àñòü ó ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ (ó â³äñ³÷³ 
çáðîéíî¿ àãðåñ³¿), ÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) 
á³éö³â-äîáðîâîëüö³â ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³  íà âèãîòîâëåííÿ òà 
âñòàíîâëåííÿ íàäãðîáê³â òà äîïîìîãó íà ïîõîâàííÿ êèÿí-
ó÷àñíèê³â  àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ (ó÷àñíèê³â â³äñ³÷³ 
çáðîéíî¿ àãðåñ³¿) òà  á³éö³â-äîáðîâîëüö³â ÀÒÎ  ó   ì. Êèºâ³

2016-2018 Äåïàðòà-
ìåíò 

ñîö³àëüíî¿   
ïîë³òèêè

Áþäæåò 
ì. Êèºâà

2000,0 6000,0 1632,4 Ïîêàçíèê âèòðàò, òèñ. ãðí Ïîêàçíèêè ïðî-
äóêòó 1) ê³ëüê³ñòü îäåðæóâà÷³â (îñ³á) íà 
íàäãðîáêè 2) ê³ëüê³ñòü îäåðæóâà÷³â (îñ³á) íà 
ïîõîâàííÿ      

2000
200

-

6000
126
100

1632,4
29
50

Ïîêàçíèê åôåêòèâíîñò³ 

1) ñåðåäí³é ðîçì³ð äîïîìîãè íà âèãîòîâëåí-
íÿ òà âñòàíîâëåííÿ íàäãðîáê³â, òèñ. ãðí  
2) ñåðåäí³é ðîçì³ð äîïîìîãè íà ïîõîâàííÿ, 
òèñ. ãðí 

10

-

43,7

5,0

47,6

5,0

Ïîêàçíèê ÿêîñò³

Äèíàì³êà îäåðæóâà÷³â, % 100,0 63,0 39,5

15. Íàäàâàòè êîøòè íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ êè-
ÿíàì-ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿                                                                                
(ó÷àñíèêàì â³äñ³÷³ çáðîéíî¿ àãðåñ³¿) òà á³éöÿì-äîáðîâîëü-
öÿì ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³

2017-2018 Äåïàðòà-
ìåíò 

ñîö³àëüíî¿   
ïîë³òèêè

Áþäæåò 
ì. Êèºâà

- 500,0 - Ïîêàçíèê âèòðàò, òèñ. ãðí - 500,0 -

Ïîêàçíèê ïðîäóêòó

Ê³ëüê³ñòü îäåðæóâà÷³â, îñ³á - 2,0 -

Ïîêàçíèê åôåêòèâíîñò³

Ñåðåäí³é ðîçì³ð, òèñ. ãðí - 250,0 -

Ïîêàçíèê ÿêîñò³

Äèíàì³êà ñåðåäíüîãî ðîçì³ðó äîïîìîãè, % - 100,0 -

16. Çàáåçïå÷óâàòè ÷àñòêîâó êîìïåíñàö³þ âèòðàò îêðåìèì 
êàòåãîð³ÿì êèÿí íà ïðèäáàííÿ ïðîäóêò³â ïåðøî¿ íåîáõ³ä-
íîñò³

2018 Äåïàðòà-
ìåíò 

ñîö³àëüíî¿   
ïîë³òèêè

Áþäæåò 
ì. Êèºâà

- - 60000,0 Ïîêàçíèê âèòðàò, òèñ. ãðí - - 60000,0

Ïîêàçíèê ïðîäóêòó

Ê³ëüê³ñòü îäåðæóâà÷³â,  òèñ. îñ³á 275,4

Ïîêàçíèê åôåêòèâíîñò³

Ñåðåäí³é ðîçì³ð,  ãðí 21,8

Ïîêàçíèê ÿêîñò³

Äèíàì³êà ñåðåäíüîãî ðîçì³ðó äîïîìîãè, % 100,0

3.2. Ïóíêò 1  ïîçèö³¿ 2 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

2 Íàäàííÿ ñî-
ö³àëüíèõ ïîñëóã 
óñòàíîâàìè, 
çàêëàäàìè ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó, 
ñòâîðåíèìè 
çà ð³øåííÿìè 
ì³ñöåâèõ îðãàí³â 
âëàäè

Çàáåçïå÷óâàòè íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã óñòàíîâàìè, 
çàêëàäàìè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, ñòâîðåíèìè çà ð³øåííÿìè 
ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè

2016 - 2018 Äåïàð-
òàìåíò 

ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè, 
ðàéîíí³ â 

ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâí³ 

àäì³í³-
ñòðàö³¿ 

Áþäæåò 
ì. Êèºâà

68605,3 87945,2 105951,2 Ïîêàçíèê âèòðàò, òèñ. ãðí   68605,3 87945,2 105951,2

Ïîêàçíèêè ïðîäóêòó

1) ê³ëüê³ñòü óñòàíîâ,  îäèíèöü 18,0 18,0 18,0

2) ê³ëüê³ñòü êîðèñòóâà÷³â ïîñëóã, òèñ. îñ³á    í   135,3 89,0 81,8

Ïîêàçíèê åôåêòèâíîñò³

ñåðåäíüîð³÷í³ âèòðàòè íà 1 êîðèñòóâà÷à 
ïîñëóã,  ãðí

507,1 988,1 1295,2

Ïîêàçíèê ÿêîñò³

Äèíàì³êà âèòðàò íà 1 êîðèñòóâà÷à ïîñëóã, % 100,0 194,9 255,4

3.3. Ïóíêòè 1, 2  ïîçèö³¿ 4 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

4 Îçäîðîâëåííÿ 1. Çàáåçïå÷óâàòè îçäîðîâëåííÿ âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³,  
îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ, ä³òåé â³éíè òà ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæ-
äàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè,
ì. Êèºâà

2016 - 2018 Äåïàð-
òàìåíò 

ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè

Áþäæåò 
ì. Êèºâà

9386,0 29276,8 36111,5 Ïîêàçíèê âèòðàò, òèñ. ãðí 9386,0 29276,8 36111,5

Ïîêàçíèêè ïðîäóêòó

Ê³ëüê³ñòü îäåðæóâà÷³â, òèñ. îñ³á 1,4 3,7 3,6

Ïîêàçíèê åôåêòèâíîñò³

Ñåðåäíÿ âàðò³ñòü ïóò³âêè, òèñ. ãðí 6,6 7,2 10,0

Ïîêàçíèê ÿêîñò³

Äèíàì³êà îäåðæóâà÷³â, % 100,0 264,3 257,1

2. Çàáåçïå÷óâàòè îçäîðîâëåííÿ ó ñóïðîâîä³ ìàòåð³, áàòü-
êà àáî îñîáè, ÿêà çàì³íþº áàòüê³â:
- ä³òåé êèÿí-ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ (ó÷àñ-
íèê³â â³äñ³÷³ çáðîéíî¿ àãðåñ³¿) â³êîì äî 14 ðîê³â; 
- ä³òåé-êèÿí â³éñüêîâîñëóæáîâö³â â³éñüêîâèõ ÷àñòèí 
¹2260,  2269, 3027,  3030, 3066, 3078, 1465, 1498, 2428,  
À0222, À0525, À1799,À1937, À2299, À4193, ÿê³ äèñëîêó-
þòüñÿ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà, â³êîì äî 14 ðîê³â; 
- ä³òåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí-ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñ-
òè÷íî¿ îïåðàö³¿ (ó÷àñíèê³â â³äñ³÷³ çáðîéíî¿ àãðåñ³¿), â³êîì 
äî 18 ðîê³â

2016 - 2018 Äåïàð-
òàìåíò 

ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè

Áþäæåò 
ì. Êèºâà

8110,0 11250,0 20458,0 Ïîêàçíèê âèòðàò,  òèñ. ãðí 8110,0 11250,0 20458,0

Ïîêàçíèêè ïðîäóêòó

1) Ê³ëüê³ñòü îäåðæóâà÷³â ÷ëåí³â ñ³ìåé ó÷àñíè-
ê³â ÀÒÎ, îñ³á

863 864 1635

2) Ê³ëüê³ñòü îäåðæóâà÷³â ÷ëåí³â ñ³ìåé â³éñüêî-
âîñëóæáîâö³â, îñ³á

- 400 295

Ïîêàçíèê åôåêòèâíîñò³

Ñåðåäíÿ âàðò³ñòü ïóò³âêè, òèñ. ãðí 9,4 8,9 10,6

Ïîêàçíèê ÿêîñò³ 

Äèíàì³êà îäåðæóâà÷³â, % 100,0 146,5 223,6

3.4. Ïóíêò 1  ïîçèö³¿ 6 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

6 Çàáåçïå÷åííÿ 
áåçêîøòîâ-íèì 
õàð÷óâàííÿì

Ñïðèÿòè çàáåçïå÷åííþ áåçêîøòîâíèì õàð÷óâàííÿì òà 
ïðîäóêòîâèìè íàáîðàìè ìàëîçàáåçïå÷åíèõ îäèíîêèõ 
ãðîìàäÿí òà ³íøèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà

2016 - 2018 Äåïàð-
òàìåíò 

ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè, 
ðàéîíí³ â 

ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâí³ 

àäì³í³-
ñòðàö³¿

Áþäæåò 
ì. Êèºâà

7585,2 11598,8 11955,3 Ïîêàçíèê âèòðàò, òèñ. ãðí 7585,2 11598,8 11955,3

Ïîêàçíèêè ïðîäóêòó

Ê³ëüê³ñòü îäåðæóâà÷³â,  òèñ. îñ³á 52,6 34,7 30,5

Ïîêàçíèê åôåêòèâíîñò³

Ñåðåäí³é ðîçì³ð äîïîìîãè, ãðí 144,2 334,3 392,0

Ïîêàçíèê ÿêîñò³

Äèíàì³êà ñåðåäíüîãî ðîçì³ðó äîïîìîãè, % 100,0 231,8 271,8

3.5. Ïóíêòè 1, 2  ïîçèö³¿ 12 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

12 Êîìïåíñàö³ÿ âè-
òðàò çà ï³ëüãîâèé 
ïðî¿çä

1. Çàáåçïå÷óâàòè êîìïåíñàö³þ âèòðàò ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» 
òà ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» çà ï³ëüãîâèé ïðî¿çä 
ì³ñüêèì ïàñàæèðñüêèì òðàíñïîðòîì îêðåìèõ êàòåãîð³é 
ãðîìàäÿí, ïðàâî áåçîïëàòíîãî ïðî¿çäó äëÿ ÿêèõ âñòàíîâ-
ëåíî ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, à òàêîæ ñòóäåíòàì  
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â I-IV ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ òà ó÷í³â 
ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 

2016-2018 Äåïàð-
òàìåíò 

ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè

Áþäæåò 
ì. Êèºâà

578459,4 860220,7 1326728,9 Ïîêàçíèê âèòðàò, 578459,4 860220,7 1326728,9

òèñ. ãðí

Ïîêàçíèê ïðîäóêòó

Ê³ëüê³ñòü îäåðæóâà÷³â, òèñ. îñ³á/12 ì³ñ.          805,9 896,3 872,9

Ïîêàçíèê åôåêòèâíîñò³

Ñåðåäí³é ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿, ãðí/ì³ñ. 59,8 82,4 126,7

Ïîêàçíèê ÿêîñò³

Äèíàì³êà ñåðåäíüîãî ðîçì³ðó êîìïåíñàö³¿, % 100,0 137,8 211,9
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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.
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Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 66398

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

2. Забезпечувати придбання комплексних проїзних 
квитків у КП «Київський метрополітен» для компенсації 
проїзду міським пасажирським транспортом учасників 
антитерористичної операції (учасників відсічі збройної агресії) та 
військовослужбовців військових частин
№2260,  2269, 3027,  3030, 3066, 3078, 1465, 1498, 2428,  А0222, 
А0525, А1799,А1937, А2299, А4193, які дислокуються на території 
міста Києва, для виконання покладених на них обов’язків 

2016-2018 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет
м. Києва

2337,5 1698,4 4466,5 Показник витрат, 2337,5 1698,4 4466,5
тис. грн
Показник продукту
Кількість одержувачів: 
1) місячний проїзний для учасників АТО,  осіб 3500,0 - -
2) півмісячний проїзний для учасників АТО,  осіб 1500,0 - -
3) місячний проїзний для військовослужбовців, 
осіб - 386 386
Показник ефективності
Середня вартість проїзного квитка:
1)  місячний для учасників АТО,  грн 550,0 - -
2) півмісячний, для учасників АТО,  грн 275 - -
3)  місячний для військовослужбовців, грн - 550,0 964,2
Показник якості 
Динаміка одержувачів, % 100,0 100,0 100,0

3.6. Доповнити позицію 20 пунктом 1
20 Виготовлення 

посвідчень
Виготовлення посвідчення бійця-добровольця, який брав участь 
у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на 
сході України

2018 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

- - 10,0 Показник витрат, тис. грн - - 10,0
Показник продукту
Кількість посвідчень, од.  - - 500
Показник ефективності
Середня вартість,  грн - - 20,0
Показник якості
Динаміка кількості посвідчень, % - - 100,0

3.7. Підсумкову позицію викласти в такій редакції:
РАЗОМ 1 158 749,0 1 549 122,1 2 032 714,1 1 158 749,0 1 549 122,1 2 032 714,1

РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ: 4 740 585,2 тис грн, в т.ч.: кошти бюджету м. Києва -                     
4 739 489,8 тис грн, кошти інших джерел - 1 095,4 тис грн 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Óõâàëîþ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 18.10.2018 ó ñïðàâ³ 
¹ 826/16595/18 ñóääåþ Êàðàêàøüÿíîì Ñ. Ê. â³äêðèòî ïðîâàäæåííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é 
ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Ëÿùåíêà Àíòîíà ªâãåí³éîâè÷à äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî âèçíàííÿ íåçàêîííèì òà 
ñêàñóâàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 23.07.2018 ¹ 1294 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó 
åíåðã³þ, âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿, òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñòà÷àííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ 
ãàðÿ÷î¿ âîäè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âòåïëîåíåðãî». Ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïðèçíà÷åíî íà 
14.01.2019 î 08.30 òà â³äáóäåòüñÿ â ïðèì³ùåí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà 
Êèºâà çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóë. Ïåòðà Áîëáî÷àíà, 8, êîðï. 1 çàë ñóäîâèõ çàñ³äàíü ¹ 3.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – Îáîëîíñüêà  ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 

1.²íôîðìàö³ÿ ïðî îá’ºêò îðåíäè

¹

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè
Ðåêâ³çèòè áàëàíñî-

óòðèìóâà÷à  äëÿ ñïëà-
òè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ 

ïëàòè
Õàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöå-

çíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé 
ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè, 

ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàí-
ñîâî¿ îðåíäíî¿ 

ïëàòè, ãðí 
(áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ  ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà»
(òåë. 332-35-56)

1

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 46,2  êâ. 
ì  â îêðåìî ñòîÿ÷³é ñïîðóä³, 
ðîçòàøîâàí³é çà àäðåñîþ: 

Éîðäàíñüêà âóë. ¹ 2-â 

Ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëü-
íîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó 
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, 

êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ 
ãðóïè  

6206,67 12413,34

ð/ð 26006301006993
â ÒÂÁÂ ¹ 10026/0143      

ÀÒ «Îùàäáàíê» ó 
ì. Êèºâ³

ÌÔÎ 322669 
ªÄÐÏÎÓ 39611267  

2

Íåæèòëîâà îêðåìî ñòîÿ÷à  
ñïîðóäà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 

19,7  êâ. ì, ðîçòàøîâàíà 
çà àäðåñîþ: Îáîëîíñüêèé 

ïðîñï. ¹ 37-ã 

Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî 

çä³éñíþº ïîáóòîâå îá-
ñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ

1379,58 2759,16

3

Íåæèòëîâà îêðåìî ñòîÿ÷à  
ñïîðóäà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 

24,3  êâ. ì, ðîçòàøîâàíà 
çà àäðåñîþ: Îáîëîíñüêèé 

ïðîñï. ¹ 33-á 

Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî 
çä³éñíþº ä³ÿëüí³ñòü ç³ 
çáîðó òà ñîðòóâàííÿ 
âòîðèííî¿ ñèðîâèíè

3382,50 6765,0

4

Íåæèòëîâà îêðåìî ñòîÿ÷à  
ñïîðóäà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 

33,0  êâ. ì, ðîçòàøîâàíà 
çà àäðåñîþ: Îçåðíà âóë. 

¹ 6-à

Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî 
çä³éñíþº ä³ÿëüí³ñòü ç³ 
çáîðó òà ñîðòóâàííÿ 
âòîðèííî¿ ñèðîâèíè

4307,5 8615,0

5

Íåæèòëîâà îêðåìî ñòîÿ÷à  
ñïîðóäà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 

8,7  êâ. ì, ðîçòàøîâàíà çà 
àäðåñîþ: Àâòîçàâîäñüêà 

âóë., ¹ 21-á

Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî 

çä³éñíþº ïîáóòîâå îá-
ñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ

496,59 993,18

6

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ  çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 52,1 êâ.ì, 

ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³  
æèòëîâîãî áóäèíêó  çà 

àäðåñîþ: Ìàðøàëà Ðîêî-
ñîâñüêîãî ïðîñï., ¹ 8-à

Ðîçì³ùåííÿ îô³ñó, 
ïåðóêàðí³, ñóá’ºêòà 

ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî 
çä³éñíþº ïîáóòîâå îá-

ñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ 

3292,63 6585,26

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Îáîëîíñüêî¿   ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 

7

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ  1 
ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëî-

ùåþ198,0 êâ.ì,  ðîçòàøî-
âàí³ â ïðèì³ùåíí³  ÑØ 

¹ 194   çà àäðåñîþ:  Ãåðî¿â 
Äí³ïðà âóë. ¹ 10-á (ïîãî-
äèííî,  çã³äíî ç ãðàô³êîì)

Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ä³ÿëü-
í³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà 

íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâå-
äåííÿ çàíÿòü  ð³çíèìè 

âèäàìè ñïîðòó

4137,29 
Ïí. 20.00 – 21.00
Ñð. 20.00 – 21.00
Ïò. 20.00 – 21.00
Ñá. 15.00 – 17.00
Íä. 10.00 –12.00

8274,58

ð/ð 31551239377881 
â ÃÓÄÊÑÓ â ì. Êèºâ³ 

Êîä ªÄÐÏÎÓ 
37445442

8

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 1 
ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 
198,0 êâ.ì,  ðîçòàøîâàí³ â 
ïðèì³ùåíí³ ÑØ ¹ 252   çà 
àäðåñîþ:  Çî¿ Ãàéäàé âóë., 
¹ 10-â (ïîãîäèííî,  çã³äíî 

ç ãðàô³êîì)

Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ä³ÿëü-
í³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà 

íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâå-
äåííÿ çàíÿòü  ð³çíèìè 

âèäàìè ñïîðòó

4287,37 
Ïí. 19.30 – 21.00
Ñð. 19.30 – 21.00
Ïò. 19.30 – 21.00
  Ñá. 14.00 – 16.00
Íä. 14.00 – 16.00

8574,74

9

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 2 
ïîâåðõó  çàãàëüíîþ ïëîùåþ 
186,2, êâ.ì,  ðîçòàøîâàí³ â 
ïðèì³ùåíí³  ÑØ ¹ 232 çà 

àäðåñîþ: Éîðäàíñüêà, âóë. 
¹ 4-ã (ïîãîäèííî, çã³äíî ç 

ãðàô³êîì)

Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ä³ÿëü-
í³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà 
íà îðãàí³çàö³þ òà ïðî-

âåäåííÿ çàíÿòü  ð³çíèìè 
âèäàìè ñïîðòó

1934,71
Âò 18.00 – 21.00
×ò 18.00 – 21.00

Ñá. 10.00 – 13.00

3689,42

10

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 2 
ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ  

145,3 êâ.ì, ðîçòàøîâàí³ â 
ïðèì³ùåíí³  ÇÍÇ ¹ 240 çà 

àäðåñîþ:  Ãåðî¿â Ñòàë³íãðà-
äó ïðîñï. 39-ã (ïîãîäèííî,  

çã³äíî ç ãðàô³êîì)

Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ä³ÿëü-
í³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà 
íà îðãàí³çàö³þ òà ïðî-

âåäåííÿ çàíÿòü  ð³çíèìè 
âèäàìè ñïîðòó

1788,82
Âò. 19.30 – 21.00
Ñá. 12.30 – 14.00

3577,64

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè îá’ºêò³â – 2 ðîêè 364 äí³
2. Óìîâè êîíêóðñó:
– îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ (ðîçì³ð ÿêî¿ íå ìîæå áóòè ìåíøèì çà ðîçì³ð ñòàðòîâî¿ 

îðåíäíî¿ ïëàòè, çàçíà÷åíî¿ â îãîëîøåíí³ ïðî êîíêóðñ); 
– äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çà-

êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè; 
– â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá‘ºêòà îðåíäè
– âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè;
–  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;
– çáåðåæåííÿ (ñòâîðåííÿ íîâèõ) ðîáî÷èõ ì³ñöü;
– ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá’ºêòà îðåíäè;
– ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ’ÿçàííÿ, çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè.
– ñâîº÷àñíî çä³éñíþâàòè çà ðàõóíîê âëàñíèõ êîøò³â êàï³òàëüíèé, ïîòî÷íèé òà ³íø³ âèäè ðåìîíòó îá’ºêòà. Öÿ óìîâà íå ðîç-

ãëÿäàºòüñÿ ÿê äîçâ³ë íà çä³éñíåííÿ íåâ³ä’ºìíèõ ïîë³ïøåíü îá’ºêòà îðåíäè ³ íå òÿãíå çà ñîáîþ çîáîâ’ÿçàííÿ îðåíäîäàâöÿ ùîäî 
êîìïåíñàö³¿ âàðòîñò³ ïîë³ïøåíü. Ðåìîíòí³ ðîáîòè çä³éñíþþòüñÿ âèêëþ÷íî çà ïîãîäæåííÿì ç áàëàíñîóòðèìóâà÷åì òà îðåíäîäàâöåì. 

3. Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò àáî óïîâíîâàæåíà íèì îñîáà, îêðåìî ïî êîæíîìó îá’ºêòó îðåíäè, ïîäàº íà ðîçãëÿä 
êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ äîêóìåíòè, à ñàìå:

3.1. Îïèñ íèæ÷åçàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â.
3.2. Çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.
3.3. 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, çàâ³ðåíèõ çàÿâíèêîì;
– áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó, 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 ó÷àñíèêà êîíêóðñó, 

àáî íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü, âèäàíó ïðåäñòàâíèêó ô³çè÷íî¿ îñîáè;
– áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó, 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.
3.4. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
3.5. Çîáîâ’ÿçàííÿ ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó.
3.6.  ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ’ÿçêó ç ïðåòåíäåíòàìè íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ¿õ ðåêâ³çèòè äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
3.7. Äîêóìåíòè, çàçíà÷åí³ â ï.ï. 3.1 – 3.6, ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç íàïèñîì «Íà êîíêóðñ», ñêð³ïëåíîìó íà ì³ñö³ éîãî 

â³äêðèòòÿ (ñêëåþâàííÿ) ï³äïèñîì òà ïå÷àòêîþ (ó ðàç³ ¿¿ íàÿâíîñò³) ïðåòåíäåíòà, éîãî íàéìåíóâàííÿì òà çàçíà÷åííÿì îá’ºêòà îðåíäè.
4. Äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³, çàçíà÷åí³ â ï. 3, ïîäàþòüñÿ ñóïðîâ³äíèì ëèñòîì íå ï³çí³øå ê³íöåâîãî òåðì³íó ¿õ ïîäàííÿ 

äî 18.00 (êàá.308) çà àäðåñîþ: 04205, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà,16.
Ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó äîïóñêàºòüñÿ çà óìîâè íàäõîäæåííÿ öèõ äîêóìåíò³â 

íå ï³çí³øå ê³íöåâîãî òåðì³íó ¿õ ïîäàííÿ.
Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ 20 ãðóäíÿ 2018 ðîêó.
Äîêóìåíòè, ùî ïîäàí³ (íàä³éøëè) ï³ñëÿ ê³íöåâîãî ñòðîêó íàäàííÿ äîêóìåíò³â, çàëèøàþòüñÿ áåç ðîçãëÿäó.
5. Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà îá’ºêò îðåíäè ïîäàºòüñÿ â îêðåìîìó çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ â äåíü 

ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ï³ñëÿ âêëþ÷åííÿ ïðåòåíäåíòà äî ñïèñêó ó÷àñíèê³â êîíêóðñó. Íà êîíâåðò³ ç êîíêóðñíîþ ïðîïîçèö³ºþ ìàº 
áóòè çàçíà÷åíèé îá’ºêò îðåíäè, íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà íàïèñ «Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ». 

Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîâèííà ì³ñòèòè íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà – þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³ 
ô³çè÷íî¿ îñîáè-ï³äïðèºìöÿ, ³íôîðìàö³þ ïðî îá’ºêò îðåíäè, ïðîïîçèö³þ ùîäî ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäèí ì³ñÿöü (áåç ÏÄÂ).

Ó ðàç³ ïîòðåáè â îòðèìàíí³ äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ ìàº ïðàâî çàñëóõîâóâàòè íà ñâî¿õ çàñ³äàííÿõ ïîÿñíåííÿ 
ó÷àñíèê³â êîíêóðñó.

6. Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 27 ãðóäíÿ 2018 ðîêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà,16, êàá. 300 î 10.00.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /UKR ()
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


