
«У 2019 РОЦІ  ми пла-
нуємо суттєво збільшити 
фінансування освітньої 
галузі. Йдеться про суму 
в 17,4 мільярда гривень. 
Кошти будуть спрямова-
ні на реконструкцію та 
ремонти навчальних за-
кладів, закупівлю шкіль-

ного інвентарю, виплату заробітних плат, 
премій та стипендій. Тобто це та сума, 
яка виділяється на забезпечення галузі 
в цілому. Плануємо підвищити видатки 
і на охорону здоров’я. Зараз цифра ста-
новить 10,6 мільярда гривень. Тут кошти 
направлять на будівництво, реконструкцію 
медзакладів, придбання спеціального об-

ладнання, заробітні плати працівникам і, 
з важливого, на санаторне лікування діток, 
хворих на туберкульоз та медико-соціаль-
ний захист дітей-сиріт. Галузь соціального 
захисту пропонуємо профінансувати на 
рівні 8,7 мільярда гривень. Тут тради-
ційно – підтримка малозабезпечених 
верств населення, учасників АТО та їхніх 
родин», – зазначив голова постійної 
комісії Київради з питань бюджету 
та соціально-економічного розвитку 
Андрій Странніков. 

Щодо транспортної інфраструктури 
– планові видатки на рівні 7,1 мільярда 
гривень. Попереднє фінансування житло-
во-комунального господарства становить 
4,1 мільярда гривень. На галузь культури 

передбачено більше мільярда гривень, 
ще 750 мільйонів гривень – на фізичну 
культуру та спорт. 

Щодо дохідної частини бюджету. Пла-
нується, що 20,8 мільярда гривень Київ 
отримає від податків на доходи фізичних 
осіб. Сума єдиного податку планується на 
рівні 5,4 мільярда. Плата за землю попе-
редньо складатиме 5,1 мільярда гривень. 
Акцизний податок – 1,8 мільярда гривень. 

«З важливого, у 2019 
році збільшується дер-
жавна  субвенція  на 
галузь  освіти  на  645 
мільйонів гривень. Це, 
в  першу  чергу, заро-
бітна плата педагогіч-
ного персоналу. І дещо 

зменшується медична субвенція, а саме 
на 111 мільйонів гривень. Однак тут є 
логічне пояснення. Це зумовлено тим, 
що за фінансування первинної ланки 
медицини відповідатиме Національна 
служба здоров’я України», – підкреслив 
директор Департаменту фінансів КМДА 
Володимир Репік. 

Проект бюджету-2019 депутати взяли до 
розгляду. Робота над Головним фінансовим 
документом столиці триває. �
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У Київраді встановили 
прапор Військово-
Морських Сил України
Цивілізований світ сьогодні повинен бути єди-
ним у своїх вимогах і добиватися звільнення 
українських моряків та повернення українських 
суден. Про це Віталій Кличко заявив учора під 
час відкриття засідання Київради. 

«Сьогодні у сесійній залі Київради вста-
новлено прапор Військово-Морських Сил 
України. На знак підтримки наших моряків, 
які перебувають у полоні у Росії. І для привер-
нення уваги світу до таких піратських і диких 
дій Російської Федерації. Цивілізований світ 
сьогодні повинен бути єдиним у своїх вимогах 
і добиватися звільнення українських моряків 
та повернення українських суден!» – наголо-
сив мер Києва.

«Київавтодор» упродовж 
двох днів вивіз з вулиць 
5631 тонну снігу

Упродовж 2–3 грудня підприємства КК «Ки-
ївавтодор» вивезли зі столичних вулиць та 
доріг 5631 тонну снігу. Під час снігопаду голо-
вним завданням для дорожників є очищення 
вулично-дорожньої мережі від опадів, а після 
завершення «гарячої фази» прибирання та ви-
везення. Переважно такі роботи проводяться 
у нічний час, щоб не ускладнювати трафік. 
Удень та у вихідні дні такі заходи тривають 
на ділянках вулично-дорожньої мережі, які 
не потерпають від перенавантаження авто-
транспортом.

До Міжнародного дня 
волонтера у медзакладах 
організують позачергові 
огляди та безкоштовне 
обстеження волонтерів

Відповідно до наказу Департаменту охорони 
здоров’я 5–7 грудня у столиці волонтери 
зможуть пройти позачергові медогляди у 
районних центрах первинної медико-сані-
тарної допомоги та консультативно-діагнос-
тичних центрах. Також, у разі необхідності, 
за направленням фахівців районного кон-
сультативно-діагностичного центру волон-
терам надаватиметься можливість пройти 
медобстеження у Київському міському діа-
гностичному центрі. 

Для проходження обстежень у рамках 
акції необхідно мати при собі посвідчення 
волонтера.

«Основні засади рівного 
економічного розвитку 
жінок і чоловіків»

Таку назву має форум, що відбудеться в столиці 
6 грудня. Мета заходу – формування ефе-
ктивної системи співпраці всіх соцпартнерів, 
діяльність яких спрямована на забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 
у суспільстві, розвиток людського капіталу та 
забезпечення сталого розвитку регіонів. Під час 
форуму обговорюватимуть основні напрямки 
держполітики у сфері рівного економічного 
розвитку жінок і чоловіків, регіональні аспекти 
реалізації державних ініціатив та важливість 
симбіотичної участі громадськості та міжнарод-
них партнерів у цьому процесі. За результатами 
форуму відповідні напрацьовані рекомендації 
буде направлено до Уряду.

íîâèíè Найбільше видатків 
отримає освітня галузь
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Під час учорашнього пленарного засідання Київради депутати 
розглянули Проект бюджету Києва-2019. Найбільші суми традиційно 
спрямовано на три галузі: освітню, охорону здоров’я та соціального 
захисту. Загалом, видатки та доходи бюджету плануються на рівні 
54,9 мільярда гривень, що свідчить про збалансованість фінансового 
документа.

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Додаток 2
до рішення Київської міської ради

від 4.12.2018 р. №228/6279

Пропозиції до проекту рішення Київської міської ради
«Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 
м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської 

ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049»  
(Капітальні ремонти)

¹ 
ï/ï

Ñóá’ºêò 
ïîäàííÿ 
ïðàâêè

Êîäè òà 
íàçâè 
áþäæåòíî¿ 
êëàñèô³-
êàö³¿

Íàéìåíóâàííÿ 
ãîëîâíîãî ðîçïî-
ðÿäíèêà áþäæåòíèõ 
êîøò³â òà ðîçïî-
ðÿäíèêà áþäæåòíèõ 
êîøò³â íèæ÷îãî 
ð³âíÿ

Ãàëóçü Îá’ºêò êà-
ï³òàëüíîãî 
ðåìîíòó

Ïðîïîçèö³¿ 
ùîäî îá-
ñÿãó ô³íàí-
ñóâàííÿ íà 
2019 ð³ê 
(òèñ. ãðí)

Äæåðåëà 
ïîêðèòòÿ 
âèäàòê³â 

Îá´ðóí-
òóâàííÿ 
íåîáõ³äíîñò³ 
âðàõóâàííÿ 
çàïðîïîíî-
âàíèõ çì³í 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Âñüîãî:

Додаток 1
до рішення Київської міської ради

від 4.12.2018 р. №228/6279

Пропозиції до проекту рішення Київської міської ради
«Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 
м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської 

ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049»  
(Капітальні вкладення)

¹ 
ï/ï

Ñóá’ºêò 
ïîäàííÿ 
ïðàâêè

Êîäè òà 
íàçâè 
áþ-
äæåòíî¿ 
êëàñè-
ô³êàö³¿

Íàéìå-
íóâàííÿ 
ãîëîâíîãî 
ðîçïî-
ðÿäíèêà 
áþäæåòíèõ 
êîøò³â

Íàéìåíó-
âàííÿ çà-
ìîâíèêà 
âèêîíàí-
íÿ ðîá³ò

Îá’ºêò 
êàï³òàëü-
íîãî áó-
ä³âíèöòâà 
(ðåêîí-
ñòðóêö³¿)

Îáñÿã 
áþäæåòíèõ 
ïðèçíà÷åíü 
íà 2019 ð³ê 
(òèñ. ãðí) 
â ïðîåêò³ 
ð³øåííÿ

Ïîïðàâêè 
ùîäî 
çá³ëüøåí-
íÿ àáî 
çìåíøåííÿ 
îáñÿãó ô³-
íàíñóâàííÿ  
(òèñ. ãðí)

Äæåðåëà 
ïîêðèòòÿ 
âèäàòê³â 

Îá´ðóí-
òóâàííÿ 
íåîá-
õ³äíîñò³ 
âðàõóâàííÿ 
çàïðîïî-
íîâàíèõ 
çì³í 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Âñüîãî:

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 4.12.2018 р. № 227/6278

Пропозиції до проекту рішення Київської міської ради
«Про бюджет міста Києва на 2019 рік» 

¹ 
ï/ï

Ñóá’ºêò 
ïîäàííÿ 
ïðàâêè

Êîäè òà 
íàçâè 

áþäæåòíî¿ 
êëàñèô³êàö³¿

Íàéìåíóâàííÿ 
ãîëîâíîãî 

ðîçïîðÿäíèêà 
áþäæåòíèõ 

êîøò³â

Äåòàë³çàö³ÿ çàïðî-
ïîíîâàíèõ çì³í òà 

îá´ðóíòóâàííÿ íåîá-
õ³äíîñò³ âðàõóâàííÿ 

çàïðîïîíîâàíèõ 
çì³í 

Îáñÿã 
áþäæåòíèõ 
ïðèçíà÷åíü 
íà 2019  ð³ê 

(òèñ. ãðí)

Ïîïðàâêè ùîäî 
çá³ëüøåííÿ àáî 
çìåíøåííÿ îá-
ñÿãó áþäæåòíèõ 

ïðèçíà÷åíü, ðîç-
ïîä³ëó  (òèñ. ãðí)

Äæåðåëà 
ïîêðèòòÿ 
âèäàòê³â

1 2 3 4 5 6 7 8

Âñüîãî:

Про прийняття до розгляду 
проекту рішення Київської міської ради 

«Про внесення змін до Програми економічного 
і соціального розвитку 

м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої 
рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року 

№ 1042/4049»
Рішення Київської міської ради № 228/6279 від 4 грудня 2018 року

Відповідно до частини шістнадцятої статті 45 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Ки-
ївської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про прийняття до розгляду 
проекту рішення Київської міської ради 
«Про бюджет міста Києва на 2019 рік»

Рішення Київської міської ради № 227/6278 від 4 грудня 2018 року
Відповідно до частини шістнадцятої статті 45 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Ки-

ївської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Ó ãðàô³ 2 – çàçíà÷àºòüñÿ ñóá’ºêò ïîäàííÿ 
ïðàâêè.

Ó ãðàô³ 3 – çàçíà÷àþòüñÿ êîäè òà íàçâè áþ-
äæåòíî¿ êëàñèô³êàö³¿.

Ó ãðàô³ 4 – çàçíà÷àºòüñÿ íàçâà ãîëîâíîãî ðîç-
ïîðÿäíèêà áþäæåòíèõ êîøò³â òà ðîçïîðÿäíèêà 
áþäæåòíèõ êîøò³â íèæ÷îãî ð³âíÿ.

Ó ãðàô³ 5 – çàçíà÷àºòüñÿ íàçâà ãàëóç³, íà 
îá’ºêòàõ ÿêî¿ íåîáõ³äíî çä³éñíèòè êàï³òàëüí³ 
ðåìîíòè.

Ó ãðàô³ 6 – çàçíà÷àºòüñÿ íàçâà îá’ºêòà êàï³-
òàëüíîãî ðåìîíòó.

Ó ãðàô³ 7 – çàçíà÷àþòüñÿ ïðîïîçèö³¿ ùîäî 
îáñÿãó ô³íàíñóâàííÿ íà â³äïîâ³äíèé ð³ê. 

Ó ãðàô³ 8 – çàçíà÷àþòüñÿ äæåðåëà ïîêðèòòÿ 
âèäàòê³â. Ïîïðàâêè ïðî çá³ëüøåííÿ âèäàòê³â íà 
êàï³òàëüí³ ðåìîíòè ìàþòü âèçíà÷àòè äæåðåëà 
ïîêðèòòÿ òàêèõ âèäàòê³â. Æîäíà ç ïîïðàâîê 
íå ïîâèííà ïðèçâîäèòè äî íåîá´ðóíòîâàíîãî 

çá³ëüøåííÿ âèäàòê³â ç áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.
Ó ãðàô³ 9 – çàçíà÷àºòüñÿ îá´ðóíòóâàííÿ 

íåîáõ³äíîñò³ âðàõóâàííÿ çàïðîïîíîâàíèõ çì³í.

Ïðèì³òêà: ïðîïîçèö³¿ äî ïðîåêòó ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî 
Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó 
ì. Êèºâà íà 2018-2020 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21 ãðóäíÿ 2017 ðîêó 
¹ 1042/4049» ñóá’ºêòîì ïîäàííÿ íàïðàâëÿþòüñÿ 
÷åðåç ñèñòåìó åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó 
«ÀÑÊÎÄ» òà íà àäðåñó: budgetkom@kmr.gov.ua 
ó ôîðìàòàõ .doc, .xls, à òàêîæ ñêàí-êîï³ÿ îðèã³-
íàëó ïðîïîçèö³¿ ó ôîðìàò³ .pdf ó ïîñò³éíó êîì³ñ³þ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî 

Ó ãðàô³ 2 – çàçíà÷àºòüñÿ ñóá’ºêò ïîäàííÿ 
ïðàâêè.

Ó ãðàô³ 3 – çàçíà÷àþòüñÿ êîäè òà íàçâè áþ-
äæåòíî¿ êëàñèô³êàö³¿.

Ó ãðàô³ 4 – çàçíà÷àºòüñÿ íàçâà ãîëîâíîãî 
ðîçïîðÿäíèêà áþäæåòíèõ êîøò³â.

Ó ãðàô³ 5 – çàçíà÷àºòüñÿ íàçâà çàìîâíèêà 
âèêîíàííÿ ðîá³ò îá’ºêòà êàï³òàëüíîãî áóä³âíè-
öòâà/ðåêîíñòðóêö³¿.

Ó ãðàô³ 6 – çàçíà÷àºòüñÿ íàçâà îá’ºêòà êàï³-
òàëüíîãî áóä³âíèöòâà (ðåêîíñòðóêö³¿). 

Ó ãðàô³ 7 – çàçíà÷àºòüñÿ îáñÿã áþäæåòíèõ 
ïðèçíà÷åíü íà ïëàíîâèé ð³ê, ùî âèçíà÷åíèé 
â³äïîâ³äíèì ïðîåêòîì ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè «Ïðî Ïðîãðàìó åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî 
ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2018-2020 ðîêè».

Ó ãðàô³ 8 – çàçíà÷àþòüñÿ ïîïðàâêè ïðî çá³ëü-
øåííÿ/çìåíøåííÿ îáñÿãó áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü. 

Ó ãðàô³ 9 – çàçíà÷àþòüñÿ äæåðåëà ïîêðèòòÿ 
âèäàòê³â. Ïîïðàâêè ïðî çá³ëüøåííÿ âèäàòê³â íà 

êàï³òàëüí³ âêëàäåííÿ ìàþòü âèçíà÷àòè äæåðåëà 
ïîêðèòòÿ òàêèõ âèäàòê³â. Æîäíà ç ïîïðàâîê 
íå ïîâèííà ïðèçâîäèòè äî íåîá´ðóíòîâàíîãî 
çá³ëüøåííÿ âèäàòê³â ç áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

Ó ãðàô³ 10 – çàçíà÷àºòüñÿ îá´ðóíòóâàííÿ 
íåîáõ³äíîñò³ âðàõóâàííÿ çàïðîïîíîâàíèõ çì³í.

Ïðèì³òêà: ïðîïîçèö³¿ äî ïðîåêòó ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî 
Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó 
ì. Êèºâà íà 2018-2020 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21 ãðóäíÿ 
2017 ðîêó ¹ 1042/4049» ñóá’ºêòîì ïîäàííÿ 
íàïðàâëÿþòüñÿ ÷åðåç ñèñòåìó åëåêòðîííîãî äî-
êóìåíòîîá³ãó «ÀÑÊÎÄ» òà íà àäðåñó: budgetkom@
kmr.gov.ua ó ôîðìàòàõ .doc, .xls, à òàêîæ ñêàí-êîï³ÿ 
îðèã³íàëó ïðîïîçèö³¿ ó ôîðìàò³ .pdf ó ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó 
òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

ðîçâèòêó çà ôîðìàìè çã³äíî ç äîäàòêàìè 1, 2 
äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

3.1. Çàáåçïå÷èòè óçàãàëüíåííÿ ïîäàíèõ 
ïðîïîçèö³é òà ïåðåäàòè ¿õ íà îïðàöþâàííÿ 
âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) íå 
ï³çí³øå 18.00 8 ãðóäíÿ 2018 ðîêó.

3.2. Ï³ñëÿ îïðàöþâàííÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåð-
æàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) íàäàíèõ ïðîïîçèö³é 
ïîäàòè íà ðîçãëÿä äîîïðàöüîâàíèé ïðîåêò 
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî âíåñåííÿ 

çì³í äî Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî 
ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2018-2020 ðîêè, çàòâåð-
äæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21 
ãðóäíÿ 2017 ðîêó ¹ 1042/4049» äî 12 ãðóäíÿ 
2018 ðîêó äëÿ ðîçãëÿäó íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ 
ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 13 ãðóäíÿ 2018 ðîêó.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Ó ãðàô³ 2 – çàçíà÷àºòüñÿ ñóá’ºêò ïîäàííÿ 
ïðàâêè.

Ó ãðàô³ 3 – çàçíà÷àþòüñÿ êîäè òà íàçâè áþ-
äæåòíî¿ êëàñèô³êàö³¿.

Ó ãðàô³ 4 – çàçíà÷àºòüñÿ íàéìåíóâàííÿ ãî-
ëîâíîãî ðîçïîðÿäíèêà áþäæåòíèõ êîøò³â.

Ó ãðàô³ 5 – çàçíà÷àºòüñÿ äåòàë³çàö³ÿ çàïðî-
ïîíîâàíèõ çì³í òà îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ 
âðàõóâàííÿ çàïðîïîíîâàíèõ çì³í.

Ó ãðàô³ 6 – çàçíà÷àºòüñÿ îáñÿã áþäæåòíèõ 
ïðèçíà÷åíü, ùî âèçíà÷åíèé â³äïîâ³äíèì ïðî-
åêòîì ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî 
áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2019 ð³ê» àáî ïðîåêòîì 
ð³øåííÿ ïðî âíåñåííÿ çì³í äî áþäæåòó ì. Êèºâà. 

Ó ãðàô³ 7 – çàçíà÷àþòüñÿ ïîïðàâêè ïðî çá³ëü-
øåííÿ/çìåíøåííÿ îáñÿãó ô³íàíñóâàííÿ.

Ó ãðàô³ 8 – çàçíà÷àþòüñÿ äæåðåëà ïîêðèòòÿ 
âèäàòê³â. Ïîïðàâêè ïðî çá³ëüøåííÿ âèäàòê³â 
áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà ìàþòü âèçíà÷àòè äæåðåëà 
ïîêðèòòÿ òàêèõ âèäàòê³â; ïîïðàâêè ïðî çìåíøåííÿ 

äîõîä³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà ìàþòü âèçíà÷àòè 
äæåðåëà êîìïåíñàö³¿ âòðàò äîõîä³â áþäæåòó 
àáî âèäè òà îáñÿãè âèäàòê³â, ùî ï³äëÿãàþòü 
â³äïîâ³äíîìó ñêîðî÷åííþ. Æîäíà ç ïîïðàâîê 
íå ïîâèííà ïðèçâîäèòè äî íåîá´ðóíòîâàíîãî 
çá³ëüøåííÿ äîõîä³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà, à òàêîæ 
äî ñòâîðåííÿ äåô³öèòó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà òà 
çì³íè îáñÿã³â ì³æáþäæåòíèõ òðàíñôåðò³â.

Ïðèì³òêà: ïðîïîçèö³¿ äî ïðîåêòó ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà 
íà 2019 ð³ê» ñóá’ºêòîì ïîäàííÿ íàïðàâëÿþòüñÿ 
÷åðåç ñèñòåìó åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó 
«ÀÑÊÎÄ» òà íà àäðåñó: budgetkom@kmr.gov.ua 
ó ôîðìàòàõ .doc, .xls, à òàêîæ ñêàí-êîï³ÿ îðèã³-
íàëó ïðîïîçèö³¿ ó ôîðìàò³ .pdf ó ïîñò³éíó êîì³ñ³þ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïðèéíÿòè äî ðîçãëÿäó ïðîåêò ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî 
Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâè-
òêó ì. Êèºâà íà 2018-2020 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21 ãðóäíÿ 
2017 ðîêó ¹ 1042/4049». 

2. Äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïîñò³éíèì 
êîì³ñ³ÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, äåïóòàòñüêèì 
ôðàêö³ÿì òà ÷ëåíàì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 

ì³ñòà Êèºâà ïèñüìîâî òà â åëåêòðîííîìó âè-
ãëÿä³ ïîäàòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ äî ïðîåêòó ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî 
Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâè-
òêó ì. Êèºâà íà 2018-2020 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21 ãðóäíÿ 
2017 ðîêó ¹ 1042/4049» äî 17.00 7 ãðóäíÿ 2018 
ðîêó ó ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 

1. Ïðèéíÿòè äî ðîçãëÿäó ïðîåêò ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà 
íà 2019 ð³ê». 

2. Äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïîñò³éíèì 
êîì³ñ³ÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, äåïóòàòñüêèì 
ôðàêö³ÿì òà ÷ëåíàì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà ïèñüìîâî òà â åëåêòðîííîìó âè-
ãëÿä³ ïîäàòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ äî ïðîåêòó ð³øåííÿ 
«Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2019 ð³ê» äî 17.00 
7 ãðóäíÿ 2018 ðîêó ó ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó çà ôîðìîþ çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

3.1. Çàáåçïå÷èòè óçàãàëüíåííÿ ïîäàíèõ 
ïðîïîçèö³é òà ïåðåäàòè ¿õ íà îïðàöþâàííÿ 
âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íå 
ï³çí³øå 18.00 8 ãðóäíÿ 2018 ðîêó.

3.2. Ï³ñëÿ îïðàöþâàííÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåð-
æàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) íàäàíèõ ïðîïîçèö³é ïî-
äàòè íà ðîçãëÿä äîîïðàöüîâàíèé ïðîåêò ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà 
íà 2019 ð³ê» äî 12 ãðóäíÿ 2018 ðîêó äëÿ ðîçãëÿäó 
íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè 13 ãðóäíÿ 2018 ðîêó.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 130 (1942), середа, 5 грудня 2018 р.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу



ЖИТТЯ СТОЛИЦІХрещатик
5 грудня 2018 р.
№ 132 (5183)

4

У ЗВ’ЯЗКУ із реконструкцією ка-
налізаційного колектора тимчасово 
обмежено рух транспортних засобів 
із зайняттям проїжджої частини 
та тротуару від будинку № 2-6 до 
будинку № 100 на вулиці Борща-
гівській. Згідно із відповідним роз-
порядженням КМДА (https://bit.
ly/2KtQS3K), протягом місяця до 19 
грудня роботи виконуватиме ПрАТ 
«АК «Київводоканал». 
Реконструкція каналізаційного 

колектора триватиме у стислі тер-
міни та з подальшим відновленням 
благоустрою. «Київводоканал» га-
рантує своєчасне виконання буді-
вельних робіт згідно з графіком. 

Підприємство має розробити, 
погодити з Управлінням патрульної 
поліції у м. Києві Департаменту 

патрульної поліції та подати на 
затвердження до Департаменту 
транспортної інфраструктури 
схему організації дорожнього 
руху. А також забезпечити віль-
ний і безпечний рух пішоходів та 
транспортних засобів, встановити 
технічні засоби регулювання до-
рожнього руху. 
Після завершення робіт до 19 

грудня 2018 року «Київводоканал» 
зобов’язаний відновити покрит-
тя тротуарів і проїжджої частини 
на всю ширину та довжину у ме-
жах розриття, а також відновити 
технічні засоби регулювання до-
рожнього руху. 

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 66399

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

Фото Бориса КОРПУСЕНКА

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

На зупинках пасажирського 
транспорту вже встановлено 
100 електронних інформтабло

У користування громади 
повернуто землю на Троєщині 

На Подільсько-Воскресенському мосту змонтували 
одну із найскладніших конструкцій

ДЛЯ СТВОРЕННЯ комфортних умов відпочинку 
в парку «Сирецький Яр» на вулиці Ризькій обла-
штують пішохідні доріжки. Згідно із відповідним 
розпорядженням КМДА, роботи мають здійснити 
протягом 2018–2020 років. Замовником робіт ви-
значено комунальне підприємство з утримання 
зелених насаджень Шевченківського району. Під час 
укладання договору підряду на реалізацію заходів 
підприємство має обов’язково передбачити умови 
щодо надання підрядною будівельною організацією 
гарантії якості виконаних робіт і встановити гаран-
тійний строк експлуатації об’єкта не менше десяти 
років, а також безумовне повернення коштів у разі 
виявлення контролюючими органами завищення 
обсягів та вартості запланованих робіт. 
Парк відпочинку «Сирецький Яр» на земельній ді-

лянці площею 5,78 га на вулиці Ризькій створено від-
повідно до рішення Київради від 10 березня 2016 року. 
Нагадаємо, що цього року на оновлення парків та 

скверів столична влада виділила рекордну суму – по-
над 200 млн грн. Зокрема капітально відремонтовано 
першу чергу оновленого парку «Володимирська гірка» 
і Сирецький парк у Шевченківському районі, парк 
«Відрадний» – у Солом’янському, першу чергу парку 

«Перемога» – у Дніпровському, першу чергу парку 
«Муромець» – у Деснянському, сквер на Подолі біля 
кінотеатру «Жовтень», другу чергу парку «Наталка» 
на Оболоні, відкрили першу чергу нового парку на 
Троєщині уздовж проспекту Генерала Ватутіна. 

«ЗА ДВА РОКИ у Святошин-
ському районі збудовано та екс-
плуатується 25 нових футболь-
них міні-стадіонів із системою 
штучного покриття», – зазначив 
голова Святошинської РДА 
Володимир Каретко. 

При цьому він зауважив, що 
міні-стадіони були збудовані не 
тільки у навчальних закладах, а й 
у дворах житлових мікрорайонів 
(таких налічується сім), решта 
– у начальних закладах та при 
дитячо-юнацьких спортивних 
школах (ДЮСШ №№ 17 та 26). 

Кожна третя школа у Свято-
шинському районі оснащена 

сучасним футбольним полем. 
Фінансування будівництва відбу-
валось із бюджетів різного рівня: 
міського – за Програмою соці-
ально-економічного розвитку, 
державного – за програмою КМУ. 

Найбільший пришкільний 
стадіон у школі № 254 (вул. Ака-
деміка Корольова, 12-м) було 
відкрито до 1 вересня 2018 року. 
Розмір поля 90х60 м дозволяє 
проводити професійні футбольні 
турніри. 

Перший сучасний міні-стаді-
он зі штучним покриттям було 
відкрито у 2016 році у дворі на 
вул. Симиренка, 22-б. 

ФАХІВЦІ КП «Київпастранс» встановили 100 електронних табло 
із системою GPS-руху. Останні чотири запущено на зупинках «Ву-
лиця Курська» на Повітрофлотському проспекті в обох напрямках. 
Як повідомили у комунальному підприємстві, новими табло з 

відображенням інформації про час прибуття різних маршрутів 
та кожної рухомої одиниці на зазначену зупинку громадського 
транспорту оснащуються найнавантаженіші транспортно-пере-
садочні вузли. 
Інформтабло є частиною автоматизованої системи диспетчер-

ського управління та сучасним засобом оповіщення пасажирів у 
режимі реального часу щодо прибуття громадського транспорту 
на зупинку до хвилини, для подальшої можливості планування 
пасажирами своєї поїздки. Наступного року комунальне підпри-
ємство планує активно продовжити розвиток у цьому напрямі. 

ПРО ЦЕ  на своїй сторінці у 
Facebook написав заступник го-
лови КМДА Дмитро Давтян. 

«У Києві сніжно і морозно, а на 
Подільсько-Воскресенському мосту 
працюють до сутінок – змонтована і 

встановлена остання з Рибальського 
півострова найбільш складна про-
пелерна ферма. Ще кілька днів її 
треба регулювати для встановлення 
у проектне положення, після чого 
спеціалісти зможуть приступити 
до зварювання», – повідомив по-
садовець. 

За його словами, виконання цієї 
роботи фактично завершує річний 
план. «Упродовж року спеціалістам 
вдалося змонтувати заплановані 
11 в’язів, а це означає, що вже на-
ступного року міст можна буде 
встановити у проектне положення. 
Якщо для спостерігача це просто 
поліпшить зовнішній вигляд, то фа-
хівці знають – встановлення в’язів 
і проектне положення моста – це 
один із важливих технічних кро-
ків», – наголосив Дмитро Давтян.  

ЗА СПРИЯННЯ органів сто-
личної прокуратури приватне 
товариство зобов’язане повер-
нути у користування громади 
Києва ділянку вартістю понад 
4 млн гривень, що розташова-
на на вул. Оноре де Бальзака у 
Деснянському районі. 
У 2006 році вказана тери-

торія була передана в оренду 
приватній структурі для бу-
дівництва, обслуговування та 
експлуатації торговельного 
комплексу. Однак з’ясувалося, 
що в порушення умов договору 

приватна структура не тіль-
ки не завершила її забудову у 
встановлений договором строк, 
а й навіть не розпочала спо-
рудження об’єкта. 
Суд першої інстанції пого-

дився з доводами прокурора 
щодо використання ТОВ НТП 
«Бонус-П» наділу з порушенням 
умов договору оренди, розі-
рвав договір оренди землі та 
зобов’язав відповідача повер-
нути Київраді вказану ділянку 
у стані, придатному для її по-
дальшого використання.  

Нові футбольні поля для 
святошинців

У парку «Сирецький Яр» побудують 
пішохідні доріжки

До 19 грудня обмежено рух авто та пішоходів 
на вулиці Борщагівській
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