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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ ТА
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36

тел.:(044) 202-70-43

ПРОТОКОЛ № 12
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та
соціально-економічного розвитку
м. Київ
01.10.2014
Склад комісії – 17 осіб.
Присутні – 15 осіб:
Голова комісії: А.Странніков;
Перший заступник голови комісії: В.Столар;
Заступник голови комісії: О.Вовченко;
Секретар комісії: Г.Ясинський;
Члени комісії: В.Білич, В.Гончаров, І.Косіченко, В.Онуфрійчук, Я.Горбунов,
М.Шкуро, О.Грановський, С.Котвицький, О.Чернецький, М.Гапчук, В.Пишняк.
Відсутні – 2 особи: В.Бондаренко, В.Гацько.
Запрошені:
Н.Шульга – голова комісії Київради з питань освіти, науки та інноваційної
політики;
О.Клюс – голова постійної комісії Київради з питань житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу;
О.Маляревич – заступник голови постійної комісії Київради з питань сім'ї,
молоді та спорту;
Р.Головня – голова депутатської фракції «Громадянська позиція»;
О.Пабат – депутат Київради;
О.Цибульщак – голова Оболонської районної у м. Києві державної
адміністрації;
А.Мельничук – т.в.о. голови Голосіївської районної у м. Києві державної
адміністрації;
О.Гаряга – голова Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації;
В.Репік – директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації);
М.Поворозник – директор Департаменту економіки та інвестицій виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації);

О.Фіданян – директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації);
Д.Новицький – директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації);
С.Данилович – директор Департаменту будівництва та житлово-комунального
забезпечення виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації);
С.Бичков – директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації);
О.Маміна - перший заступник директора Департаменту економіки та інвестицій
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації);
І.Шпильовий – перший заступник директора Департаменту транспортної
інфраструктури виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації);
В.Падалка - перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації);
О.Корень – заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації);
О.Мороз - заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації);
В.Вакаренко – заступник директора Департаменту охорони здоров’я
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації);
М.Кулеба – начальник Служби у справах дітей виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації);
С.Веселова – начальник Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни
та праці виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації);
В.Ваврічина – начальник фінансового управління Деснянської районної у
м. Києві державної адміністрації;
О.Новікова - начальник фінансового управління Печерської районної у
м. Києві державної адміністрації;
В.Петренко – генеральний директор ПАТ «Київметробуд»;
В.Жуков - директор КК «Київавтодор»;
Н.Лисий – керівник центру управління проектами КП «ГВП»;
Д.Глазков – спеціаліст з впровадження проектів з енергетики та інфраструктури
Сектора сталого розвитку регіону Європи та Центральної Азії представництва
Світового банку в Україні;
В.Хребет
–
начальник
відділу
програм
з
енергоефективності
АТ «Укрексімбанк»;
А.Топчий – помічник депутата Київради Д.Гордона;
Представники громадськості.
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Порядок денний:
1. Інформація про перспективні напрямки з впровадження енергозабезпечення
та енергоефективності об’єктів житлово-комунального господарства та
інфраструктури м. Києва. (Доповідачі О.Грановський, Д.Глазков, В.Хребет,
Д.Новицький)
2. Про проект рішення «Про внесення змін до Програми економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2014 рік, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 04.02.2014 року №5/10151». (Доповідач М.Поворозник)
3. Про проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік».
(Доповідач В.Падалка)
4. Про проект розпорядження Київського міського голови «Про вирішення у
2014 році фінансових питань» (кошти у сумі 172283,90 грн.) (Доповідач
А.Странніков)
5. Про проект розпорядження Київського міського голови «Про вирішення у
2014 році фінансових питань» (кошти у сумі 386339,36 грн.) (Доповідач
А.Странніков)
6. Про проект розпорядження Київського міського голови «Про вирішення у
2014 році фінансових питань» (кошти у сумі 100 000,00 грн.) (Доповідач
А.Странніков)
7. Про проект розпорядження Київського міського голови «Про вирішення у
2014 році фінансових питань» (кошти у сумі 85 000,00 грн.) (Доповідач
А.Странніков)
8. Про погодження розпорядження виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) від 11.09.2014 № 1040 «Про перерозподіл
видатків бюджету міста Києва, передбачених Оболонській районній в місті
державній адміністрації на 2014 рік». (Доповідачі В.Репік, О.Цибульщак)
9. Про погодження розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 11.09.2014 №1009 «Про
перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) на 2014 рік». (Доповідачі
В.Репік, Д.Новицький)
10. Про погодження розпорядження виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) від 11.09.2014 № 1010 «Про перерозподіл
видатків бюджету міста Києва, передбачених Печерській районній в місті
державній адміністрації на 2014 рік». (Доповідачі В.Репік, О.Новікова)
11. Про погодження розпорядження виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) від 22.09.2014 № 1041 «Про перерозподіл
видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті
державній адміністрації на 2014 рік». (Доповідачі В.Репік, А.Мельничук)
12. Про проект рішення «Про встановлення розміру статутного капіталу
комунальних підприємств, які входять до складу комунальної корпорації
«Київавтодор». (Доповідач В.Жуков)
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13. Про проект рішення «Про внесення змін до міської цільової програми
«Соціальне партнерство на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 17 лютого 2011 року № 23/5410». (від 29.08.2014 № 08/231693/пр) (Доповідач С.Веселова)
14. Про проект рішення «Про комунальний навчальний заклад «Навчальновиховний комплекс № 141 «ОРТ» («Освітні ресурси та технологічний
тренінг») м. Києва (дошкільний навчальний заклад - спеціалізована школа І
ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов – гімназія – технологічний
ліцей)». (Доповідачі Н.Шульга, О.Маляревич, О.Фіданян)
15. Про проект рішення «Про внесення змін до додатку Д 8 Регіональної
програми підвищення енергоефективності на 2011-2015 роки для міста Києва».
(від 23.09.2014 № 08/231-765/Пр) (Доповідач О.Пабат)
16. Про розгляд звернення гр. Яремчука Н.Н. від 01.11.2013 № 08/Я-3412.
(Доповідачі А.Странніков, М.Поворозник)
17. Про розгляд звернення КП «Житлоінвестбуд - УКБ» від 08.09.2014
№ 114/3902. (Доповідачі А.Странніков, М.Поворозник)
18. Про проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і
зборів в м. Києві». (від 24.09.2014 № 08/231-778-Пр) (Доповідач В.Падалка)
19. Про розгляд протокольного доручення №1 пленарного засідання сесії
Київради від 04.09.2014 щодо депутатського запита депутата Київради
Гордона Д.І. від 03.09.2014 № 08/025/46. (Доповідач А.Топчий)
20. Про проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 15.03.2012 № 208/7545 «Про затвердження міської цільової програми
«Здоров'я киян» на 2012 - 2016 роки». (Доповідач В.Вакаренко)
21. Про погодження розпорядження виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) від 26.09.2014 № 1066 «Про перерозподіл
видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту охорони здоров’я
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на 2014 рік». (Доповідач В.Вакаренко)
22. Про проект рішення «Про затвердження Порядку надання допомоги киянам
- учасникам антитерористичної операції та сім’ям киян, які загинули під час
проведення антитерористичної операції». (Доповідачі А.Странніков,
С.Бичков)
23. Про погодження розпорядження виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) від 11.09.2014 № 1043 «Про перерозподіл
видатків бюджету міста Києва, передбачених Деснянській районній в місті
державній адміністрації на 2014 рік». (Доповідач В.Ваврічина)
24. Про погодження розпорядження виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) від 25.09.2014 № 1060 «Про перерозподіл
видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті
державній адміністрації на 2014 рік». (Доповідач А.Мельничук)
25. Про проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 04 вересня 2014 року № 56/56 «Про фінансування
заходів міської цільової програми «Діти столиці» на 2011-2015 роки» у 2014
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році». (Доповідач М.Кулеба)
Розгляд питань:
Слухали: А.Страннікова щодо прийняття в цілому порядку денного із
двадцяти п’яти питань від 01.10.2014 засідання постійної комісії Київради з
питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Вирішили:
Прийняти в цілому порядок денний із двадцяти п’яти питань від 01.10.2014
засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку.
Голосували:
За – 14,
Проти – 0,
Утримались – 0,
Не голосували – 1.
Рішення прийнято.
1.
Інформація
про
перспективні
напрямки з
впровадження
енергозабезпечення та енергоефективності об’єктів житлово-комунального
господарства та інфраструктури м. Києва.
Слухали: Інформацію О.Грановського
щодо розгляду
питань про
перспективні
напрямки
з
впровадження
енергозабезпечення
та
енергоефективності об’єктів житлово-комунального господарства та
інфраструктури м. Києва.
Виступив: Д.Глазков – спеціаліст з впровадження проектів з енергетики та
інфраструктури Сектора сталого розвитку регіону Європи та Центральної Азії
представництва Світового банку в Україні з інформацією щодо реалізації
Проекту з енергоефективності за рахунок позики Міжнародного банку
реконструкції та розвитку. Основними завданнями Проекту є надання
фінансування для інвестицій, які підвищують ефективність використання
енергії на промислових підприємствах та підприємствах муніципального
сектора та сприяння відібраним приватним банкам у розширенні їх напрямків
діяльності з енергоефективності в промисловому та муніципальному секторах.
Реалізація Проекту здійснюватиметься за двома напрямами: безпосереднє
кредитування підприємств АТ «Укрексімбанк» та кредитування підприємств
через комерційні банки України. Світовий банк та АТ «Державний експортноімпортний банк України» (Укрексімбанк) спільно започаткували Проект з
енергоефективності. 10 червня 2011 року сторонами були підписані Угода про
позику та відповідна Гарантійна угода. Гарантійну угоду ратифіковано
Верховною Радою України. Позика, обсяг якої складає 200,0 млн. дол. США
строком до 30 років, є чинною, і кошти за Проектом є доступними для
використання.
Виступив: А.Странніков з пропозицією інформацію про перспективні
напрямки з впровадження енергозабезпечення та енергоефективності об’єктів
житлово-комунального господарства та інфраструктури м. Києва взяти до
відома.
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Вирішили:
Інформацію про перспективні напрямки з впровадження енергозабезпечення та
енергоефективності об’єктів житлово-комунального господарства та
інфраструктури м. Києва взяти до відома.
Голосували:
За – 15,
Проти – 0,
Утримались – 0,
Не голосували – 0.
Рішення прийнято.
2. Про проект рішення «Про внесення змін до Програми економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2014 рік, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 04.02.2014 року №5/10151».
Слухали: Інформацію М.Поворозника – директора Департаменту економіки та
інвестицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) щодо проекту рішення Київради «Про внесення змін до
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2014 рік,
затвердженої рішенням Київської міської ради від 04.02.14 № 5/10151».
Доповідач поінформував, що з метою економії бюджетних коштів
необхідно зменшити асигнування передбачені в Програмі на фінансування
об’єктів. Також, за рахунок перерозподілу асигнувань між об’єктами та
головними розпорядниками коштів, частина коштів направляється на
завершення робіт на об’єктах і введення їх в експлуатацію, погашення
заборгованості за роботи, виконані в минулі роки, та на соціально важливі
об'єкти, де роботи необхідно здійснити в поточному році (з метою
недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, підготовки до осінньозимового періоду тощо).
Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
08.08.2014 №369 «Деякі питання соціально-економічного розвитку окремих
територій» на об'єкти енергозбереження передбачено спрямувати кошти
субвенції з державного бюджету у сумі 33,4 млн. грн.
Детальна інформація щодо змін, які вносяться по об’єктах, наведена в
порівняльній таблиці щодо змін до Програми економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2014 рік.
Виступив: О.Вовченко із уточненням щодо наступних об’єктів:
- «Реставрація та реконструкція з прибудовою до школи «Ліцей №100 «Подiл»
по вул. Покровській, 4/6; (п.73);
- «Будівництво загальноосвітньої школи у 24 мiкрорайонi ж/м «ВигурiвщинаТроєщина» у Деснянському районі м. Києва» ( п. 74);
- «Реставрація Київського міського будинку учителя на вул. Володимирськiй,
57» (п.75);
- «Реконструкція корпусів Київської міської клінічної лiкарнi №14 під
Київський міський Центр кровi на вул. Зоологічній, 3» ( п.103)»
- «Реконструкція Київської міської туберкульозної лiкарнi № 2, селище
Гостомель Київської області» (п.106);
- «Обстеження та розчистка затоки вовкувата» (п.119);
- «Реконструкція недобудованих очисних споруд зливових вод, ж/м
Вигурiвщина-Троєщина» (п.120);
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- «Розробка проекту землеустрою регіонального ландшафтного парку
«Дніпровські острови» (п.121).
Виступив: В.Гончаров із пропозицією відхилити коригування Програми
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2014 рік по об’єкту
«Будiвництво загальноосвітньої школи на 33 класи та ліцею на 22 класи на дiл.
№ 12, 13 в 6-му мiкрорайонi житлового масиву Осокорки-Пiвнiчнi у
Дарницькому районi м. Києва (кориг. проекту забудови 6-го мн-ну ж/м
Осокорки-Пiвнiчнi (друга черга будiвництва) у сумі 2000, 0 тис. грн. (п.71).
Виступив: М.Шкуро із пропозицією відхилити коригування по головному
розпоряднику бюджетних коштів – Солом’янській районній в м. Києві
державній адміністрації, а саме по об’єкту «Поліпшення водовідведення
приватного сектора Олександрiвської слобідки у Солом'янському районі» у
сумі 1000,0 тис. грн. (п. 163)
Виступив: В.Онуфрійчук із пропозицією по головному розпоряднику
бюджетних коштів – Деснянській районній в м. Києві державній адміністрації
додатково передбачити фінансування у сумі 1000,0 тис. грн. по об’єкту
«Комплексний розвиток інженерно-транспортної інфраструктури мікрорайонів
малоповерхової забудови с. Биківня» та 1000,0 тис. грн. по об’єкту
«Комплексний розвиток інженерно-транспортної інфраструктури мікрорайонів
малоповерхової забудови с. Троєщина».
Виступив: М.Гапчук із уточненням щодо наступних об’єктів:
- «Реконструкція автодороги для з'єднання вул. Олекси Довбуша з вул.
Бутлерова та вул. червоногвардійською у Дніпровському районі» (п.10);
- «Будівництво житлового будинку по вул. Теремкiвськiй, 3 у
Голосіївському районі м. Києва» (п.83)
- «Пілотний проект розвитку велосипедної інфраструктури у м. Києві»
(п.90);
- «Реконструкція з розширенням Київського пологового будинку №5 пiд
перинатальний центр м. Києва на просп. Червонозоряному, 2 в
Солом'янському районі» (п93);
- «Реконструкція з прибудовою середньої загальноосвітньої школи № 128
по вул. Раїси Окопної, 6 у Дніпровському районі» (п.94).
Виступив: Я.Горбунов із пропозиціями по головному розпоряднику
бюджетних коштів – Дніпровській районній в м. Києві державній адміністрації:
по об’єкту «Комплекс робіт з ліквідації підтоплень (будівництво дощової
каналізації та модернізація дренажної системи) території приватного
сектора мікрорайону Стара Дарниця та селища ДВРЗ у Дніпровському
районі м. Києва» зняти кошти у сумі 1295,0 тис. грн. (п.145);
передбачити 55,0 тис. грн. на погашення заборгованості за виконані
роботи у 2012 році по об’єкту «Реконструкція та благоустрій парку
«Перемога» у Дніпровському районі м. Києва, друга черга будівництва»;
відхилити зняття коштів у сумі 100,0 тис. грн. по об’єкту «Реконструкція
підпірної стіни ДНЗ № 700» (п. 146).
Виступив: В.Пишняк із пропозицією передбачити фінансування у сумі 214,0
тис. грн. на реконструкція та будівництво прибудови до середньої
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загальноосвітньої школи №140 на вул. Львівській, 47/8 для погашення
заборгованості за виконані проектні роботи.
Виступив: М.Поворозник – директор Департаменту економіки та інвестицій
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) з
інформацією, що змінами до Програми економічного і соціального розвитку м.
Києва на 2014 рік, по об’єкту «Реконструкція та будівництво прибудови до
середньої загальноосвітньої школи №140 на вул. Львівській, 47/8» передбачено
фінансування у сумі 213,5 тис. грн. (п. 87).
Виступив: В.Петренко – генеральний директор ПАТ «Київметробуд» із
пропозицією додатково передбачити фінансування у сумі 20000,0 тис. грн. на
об’єкт «Будiвництво Куренiвсько-Червоноармiйська лiнiя метрополітену.
Дільниця вiд станцiї «Виставковий центр» до Одеської площi».
Виступив: О.Клюс – депутат Київради, голова постійної комісії Київради з
питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного
комплексу з пропозицією підтримати додаткове фінансування у сумі 20000,0
тис. грн. на об’єкт «Будiвництво Куренiвсько-Червоноармiйська лiнiя
метрополітену. Дільниця від станції «Виставковий центр» до Одеської площі».
Виступив: А.Странніков із пропозицією підтримати проект рішення «Про
внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на
2014 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 04.02.14
№ 5/10151» з урахування озвучених пропозицій, а саме:
- відхилити коригування Програми економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2014 рік по об’єкту «Будівництво загальноосвітньої школи на 33
класи та лiцею на 22 класи на дiл. № 12, 13 в 6-му мiкрорайонi житлового
масиву Осокорки-Пiвнiчнi у Дарницькому районi м. Києва (кориг. проекту
забудови 6-го мн-ну ж/м Осокорки-Пiвнiчнi (друга черга будівництва)) у сумі
2000,0 тис. грн.;
- відхилити коригування по головному розпоряднику бюджетних коштів –
Солом’янській районній в м. Києві державній адміністрації, а саме по об’єкту
«Поліпшення водовідведення приватного сектора Олександрiвської слобідки у
Солом'янському районі» у сумі 1000,0 тис. грн.;
- додатково передбачити фінансування у сумі 1000,0 тис. грн. по об’єкту
«Комплексний розвиток інженерно-транспортної інфраструктури мікрорайонів
малоповерхової забудови с. Биківня»;
- додатково передбачити фінансування у сумі 1000,0 тис. грн. по об’єкту
«Комплексний розвиток інженерно-транспортної інфраструктури мікрорайонів
малоповерхової забудови с. Троєщина»;
- по об’єкту «Комплекс робіт з ліквідації підтоплень (будівництво дощової
каналізації та модернізація дренажної системи) території приватного сектора
мікрорайону Стара Дарниця та селища ДВРЗ у Дніпровському районі м. Києва»
зняти кошти у сумі 1295,0 тис. грн.;
- передбачити 55,0 тис. грн. на погашення заборгованості за виконані
роботи у 2012 році по об’єкту «Реконструкція та благоустрій парку «Перемога»
у Дніпровському районі м. Києва, друга черга будівництва»;
- відхилити зняття коштів у сумі 100,0 тис. грн. по об’єкту «Реконструкція
підпірної стіни ДНЗ № 700»;
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- додатково передбачити фінансування у сумі 20000,0 тис. грн. на об’єкт
«Будівництво Куренiвсько-Червоноармiйська лiнiя метрополітену. Дільниця від
станції «Виставковий центр» до Одеської площi».
Вирішили:
Підтримати проект рішення Київради «Про внесення змін до Програми
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2014 рік, затвердженої
рішенням Київської міської ради від 04.02.14 № 5/10151» з урахування
озвучених пропозицій, а саме:
1) відхилити коригування Програми економічного і соціального розвитку м.
Києва на 2014 рік по об’єкту «Будівництво загальноосвітньої школи на 33
класи та ліцею на 22 класи на дiл. № 12, 13 в 6-му мiкрорайонi житлового
масиву Осокорки-Пiвнiчнi у Дарницькому районi м. Києва (кориг. проекту
забудови 6-го мн-ну ж/м Осокорки-Пiвнiчнi (друга черга будівництва)) у сумі
2000, 0 тис. грн.;
2) відхилити коригування по головному розпоряднику бюджетних коштів –
Солом’янській районній в м. Києві державній адміністрації, а саме по об’єкту
«Поліпшення водовідведення приватного сектора Олександрiвської слобідки у
Солом'янському районі» у сумі 1000,0 тис. грн.;
3) додатково передбачити фінансування у сумі 1000,0 тис. грн. по об’єкту
«Комплексний розвиток інженерно-транспортної інфраструктури мікрорайонів
малоповерхової забудови с. Биківня»;
4) додатково передбачити фінансування у сумі 1000,0 тис. грн. по об’єкту
«Комплексний розвиток інженерно-транспортної інфраструктури мікрорайонів
малоповерхової забудови с. Троєщина»;
5) по об’єкту «Комплекс робіт з ліквідації підтоплень (будівництво дощової
каналізації та модернізація дренажної системи) території приватного сектора
мікрорайону Стара Дарниця та селища ДВРЗ у Дніпровському районі м. Києва»
зняти кошти у сумі 1295,0 тис. грн.;
6) передбачити 55,0 тис. грн. на погашення заборгованості за виконані
роботи у 2012 році по об’єкту «Реконструкція та благоустрій парку «Перемога»
у Дніпровському районі м. Києва, друга черга будівництва»;
7) відхилити зняття коштів у сумі 100,0 тис. грн. по об’єкту «Реконструкція
підпірної стіни ДНЗ № 700»;
8) додатково передбачити фінансування у сумі 20000,0 тис. грн. на об’єкт
«Будівництво Куренiвсько-Червоноармiйська лiнiя метрополітену. Дільниця від
станції «Виставковий центр» до Одеської площі».
9) Доручити Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) скоригувати проект
рішення Київради «Про внесення змін до Програми економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2014 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради
від 04.02.14 № 5/10151» відповідно до прийнятих рішень постійною комісією
Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Голосували:
За – 9,
Проти – 1,
Утримались – 3,
Не голосували – 2.
Рішення прийнято.
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3. Про проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014
рік».
Слухали: Інформацію В.Падалки - першого заступника директора
Департаменту фінансів виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) щодо проекту рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста
Києва на 2014 рік».
В проекті рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста
Києва на 2014 рік» пропонується:
відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України, Закону
України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» з урахуванням змін та
доповнень, постанов Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 року № 30
«Деякі питання надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію,
послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що
вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у
зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з
централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого
самоврядування», від 10 вересня 2014 року № 451 «Про внесення змін до
постанов Кабінету міністрів України від 29 січня 2014 року № 30 і від 9 липня
2014 року № 293», від 8 серпня 2014 року № 369 «Деякі питання соціальноекономічного розвитку окремих територій у 2014 році», від 17 вересня 2014
року № 452 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2014 році субвенції
з державного бюджету міському бюджету міста Києва на виконання функцій
столиці», постанови Верховної Ради України від 25 лютого 2014 року № 791VII «Про призначення позачергових виборів Київського міського голови та
депутатів Київської міської ради 25 травня 2014 року», постанов Центральної
виборчої комісії України від 03 квітня 2014 року № 194 «Про затвердження
розподілу субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам,
необхідної для підготовки та проведення позачергових місцевих виборів,
призначених Верховною Радою України на 25 травня 2014 року», від 24 квітня
2014 року № 358 «Про внесення змін до розподілу субвенції з Державного
бюджету України місцевим бюджетам, необхідної для підготовки та
проведення позачергових місцевих виборів, призначених Верховною Радою
України на 25 травня 2014 року», від 19 травня 2014 року № 662 «Про
затвердження розподілу додаткових коштів субвенції з Державного бюджету
України місцевим бюджетам, необхідних для підготовки та проведення
позачергових виборів Київського міського голови та депутатів Київської
міської ради, призначених Верховною Радою України на 25 травня 2014 року»,
від 23 травня 2014 року № 720 «Про затвердження розподілу додаткових
коштів субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам,
необхідних для підготовки та проведення позачергових виборів Київського
міського голови та депутатів Київської міської ради, призначених Верховною
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Радою України на 25 травня 2014 року», врахувати: збільшення надходжень та
видатків бюджету міста Києва за рахунок субвенцій з державного бюджету по
загальному фонду:
- на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів у сумі 8 233,8 тис. грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-водопостачання і водовідведення, квартирної
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення
побутового сміття та рідких нечистот у сумі 126 656,2 тис. грн.;
- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій на суму 33 403,3 тис. грн.;
- на виконання функцій столиці на суму 1 800 000,0 тис. грн.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року
кошти субвенції з державного бюджету бюджету міста Києва у сумі 1 800 000,0
тис. грн. на виконання функцій столиці спрямовуються за наступними
напрямами:
- на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери 421 200,0 тис. грн.
(освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, культура, фізична культура і
спорт);
- на оплату продуктів харчування в закладах освіти 20 000,0 тис. грн.;
- на виплату стипендій 9 600,0 тис. грн.;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 830 400,0 тис. грн.;
- на субсидії та поточні трансферти (виплата заробітної плати працівникам
комунальних театрів, КП «Київпастранс», комунальних підприємств зеленого
господарства та шляхово-експлуатаційних управлінь) 138 500,0 тис. грн.;
- на придбання пального для швидких допомог 10 000,0 тис. грн.;
- на обслуговування боргу 370 300,тис. грн.
по спеціальному фонду:
- на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги
з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися,
транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з
невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з
централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого
самоврядування у сумі 3 621 883,5 тис. грн.;
- на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах у сумі 23 450,6 тис. грн.;
Також враховується зменшення надходжень та видатків загального фонду
бюджету міста Києва у зв’язку зі зменшенням обсягу субвенцій з державного
бюджету:
- на забезпечення харчуванням (сніданками) учнів 5-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів у сумі 31 709,1 тис. грн.;
- на забезпечення функціонування Центру ядерної медицини Київського
міського клінічного онкологічного центру у сумі 4 000,0 тис. грн.;
- на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та
лікарських засобів для інгаляційної анестезії у сумі 11 298,2 тис. грн.;
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- на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з
гіпертонічною хворобою у сумі 2 797,0 тис. грн.;
- на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для
забезпечення швидкої медичної допомоги у сумі 11 093,4 тис. грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу за принципом «гроші ходять за дитиною» у сумі
385,5 тис. грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим
сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної
допомоги дітям у сумі 125 450,6 тис. грн.;
- на будівництво під’їзної дороги та зовнішніх інженерних мереж до
інноваційного парку «Біонік Хілл» у сумі 12 000,0 тис. грн.;
- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій у сумі 24 000,0 тис. грн.;
- по коштах, що передаються до державного бюджету з бюджету міста Києва у
сумі 325 291,9 тис. грн.
На виконання рішення Київської міської ради від 31 липня 2014 року
№ 33/33 «Про заходи щодо посилення фінансової дисципліни та економії
бюджетних коштів в умовах фінансово-економічної кризи у 2014 році»,
постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 року № 65 «Про
економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» пропонується
скоротити видатки загального фонду бюджету міста Києва на 2014 рік у сумі
143 448,2 тис. грн.
З метою погашення заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні
послуги по бюджетних установах, що фінансуються з бюджету міста Києва,
пропонується збільшити обсяг видатків загального фонду на оплату
енергоносіїв по установах соціально-культурної сфери на загальну суму
416 985,0 тис. грн., в тому числі по установах освіти на 316 076,01 тис. грн.,
охорони здоров’я – 83 841,52 тис. грн.., соціального захисту і соціального
забезпечення – 9 794,38 тис. грн., культури – 3 674,62 тис. грн., фізкультури –
1 427,9 тис. грн., державної влади – 2 170,57 тис. грн.
Враховуючи складну економічну ситуацію в Україні, що призвела до різкого
збільшення курсу купівлі іноземної валюти необхідної для обслуговування
зовнішнього боргу міста Києва та з метою своєчасного та в повному обсязі
здійснення розрахунків за зовнішніми борговими зобов’язаннями пропонується
збільшити видатки загального фонду бюджету міста Києва на обслуговування
боргу на загальну суму 9 200,0 тис. грн.
Пропонується збільшити доходи загального фонду бюджету міста Києва
за рахунок надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності на
100400 тис. грн. грн. за рахунок сплати ПАТ «Київенерго» коштів відповідно
до п. 2.1.14 Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування
енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2011, укладеної між ПАТ
«Київенерго» та Київською міською державною адміністрацією та спрямувати
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на видатки загального фонду бюджету міста Києва Департаменту транспортної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для проведення розрахунків за електроенергію, що
використовується для зовнішнього освітлення міста у сумі 10000,0 тис. грн. та
районним у м. києві державним адміністраціям у сумі 90400,0 тис. грн. на
розрахунки житлово-експлуатаційних організацій за спожиті енергоносії.
Відповідно до рішення Київської міської ради від 04.09.2014 № 62/62 «Про
внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року
№56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі
(внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціальнокультурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької
діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в
утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень
Київської міської ради» та деяких рішень Київської міської ради» пропонується
збільшити доходи спеціального фонду бюджету міста Києва за рахунок
надходжень коштів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд
торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі в утриманні об’єктів благоустрою в сумі 70 000,0 тис. грн.
та спрямувати їх на видатки пов’язані з утриманням об’єктів благоустрою.
Пропонується збільшити доходи цільового фонду спеціального фонду бюджету
м. Києва за рахунок збільшення відсотку відрахувань (85 відсотків) надходжень
коштів від плати за право тимчасового використання місць (для розташування
об’єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності
територіальної громади м. Києва на суму 17077,6 тис. грн. та спрямувати їх на
видатки:
- Київській міській раді (Секретаріату) на вирішення Київським міським
головою та депутатами Київради соціально-економічних проблем, виконання
передвиборчих програм, доручень виборців у сумі 15 427,6 тис. грн.;
- апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації) на виконання Міської цільової програми розвитку
електронного урядування в місті Києва на 2012-2014 роки у сумі 1650,0 тис.
грн. для відновлення роботи системи «Рада».
За рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах, що надійшли до спеціального
фонду бюджету міста Києва станом на 01.01.2014 пропонується збільшити
видатки спеціального фонду Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом,
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних у сумі
5 446,56 тис. грн.
Також додав, що планується збільшення видатків по бюджету розвитку
Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київради (КМДА) для
Північної лікарні №6 на суму 121,5 тис. грн. та по апарату виконавчого органу
Київради (КМДА) для забезпечення зв’язку керівництва урядовим зв’язком та
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збереження цілісності та конфіденційності інформаційних ресурсів на суму
690 тис. грн та інші уточнення щодо необхідності внесення змін до рішення
Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет
міста Києва на 2014 рік».
Додатково зазначив, що планується передбачити секретаріату Київради
видатки в сумі 7440,0 тис. грн. по бюджету розвитку для відновлення системи
«Рада».
Виступив: А.Странніков із пропозицією збільшити видатки загального фонду
бюджету за рахунок надходження до дохідної частини бюджету м Києва коштів
від ПАТ «Київенерго» за реалізацію проекту управління та реформування
енергетичного комплексу м. Києва та спрямувати їх на проведення розрахунків
за електроенергію, що використовується для зовнішнього освітлення у сумі 40
млн. грн.
Виступив: В.Гончаров із роз’ясненням, що на виконання рішення від
31.07.2014 № 33/33 «Про заходи щодо посилення фінансової дисципліни та
економії бюджетних коштів в умовах фінансово-економічної кризи у 2014
році» по Дніпровській районній у м. Києві державній адміністрації планується
зменшити видатки у сумі 1 млн. 300 тис. грн. та запропонував зберегти ці
кошти у Дніпровській районній у м. Києві державній адміністрації для
зменшення фінансового навантаження, оскільки відповідно до розпорядження
Київського міського голови передбачається виконання робіт по прибиранню о.
Труханів (330 га).
Виступив: Я.Горбунов із пропозицією додатково збільшити видатки
спеціального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів Київській
міській раді (Секретаріату) на виконання Програми вирішення Київським
міським головою та депутатами Київради соціально-економічних проблем,
виконання передвиборних програм та доручень виборців на суму 5 млн.грн.
(разом 20 427,60 тис. грн.)
Виступив: О.Гаряга – голова Шевченківської районної у м. Києві державної
адміністрації із пропозиціями перерозподілу коштів бюджету розвитку по
Шевченківському району м. Києва в частині зменшення по одних напрямках і
збільшення за іншими напрямками (лист від 25.09.14 № 08/279-019-8).
Вирішили:
1. Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014
рік» із врахуванням пропозицій:
- додатково збільшити видатки спеціального фонду по головному розпоряднику
бюджетних коштів Київській міській раді (Секретаріату) на виконання
Програми вирішення Київським міським головою та депутатами Київради
соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та
доручень виборців на суму 5 млн. грн. (разом 20 427,60 тис. грн.)
- передбачити секретаріату Київради видатки в сумі 7440,0 тис. грн. по
бюджету розвитку для відновлення системи «Рада».
2. Доручити Департаменту фінансів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) опрацювати пропозиції депутата Київради
О.Гаряги (лист від 25.09.14 № 08/279-019-8) та по можливості врахувати у
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проекті рішення «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04
лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік».
3. Доручити Департаменту фінансів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) скоригувати проект рішення Київради «Про
внесення змін до рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року №
6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік» відповідно до прийнятих рішень
постійною комісією Київради з питань бюджету та соціально-економічного
розвитку по проекту рішення «Про внесення змін до Програми економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2014 рік, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 04.02.14 № 5/10151» .
Голосували:
За – 11,
Проти – 0,
Утримались – 1,
Не голосували – 3.
Рішення прийнято.
4. Про проект розпорядження Київського міського голови «Про вирішення
у 2014 році фінансових питань». (кошти у сумі 172283,90 грн.)
Слухали: Інформацію А.Страннікова щодо проекту розпорядження Київського
міського голови «Про вирішення у 2014 році фінансових питань».
Вирішили:
Погодити проект розпорядження Київського міського голови «Про вирішення у
2014 році фінансових питань». (кошти у сумі 172283,90 грн.)
Голосували:
За – 10,
Проти – 0,
Утримались – 0,
Не голосували – 5.
Рішення прийнято.
5. Про проект розпорядження Київського міського голови «Про вирішення
у 2014 році фінансових питань». (кошти у сумі 386339,36 грн.)
Слухали: Інформацію А.Страннікова щодо проекту розпорядження Київського
міського голови «Про вирішення у 2014 році фінансових питань».
Вирішили:
Погодити проект розпорядження Київського міського голови «Про вирішення у
2014 році фінансових питань». (кошти у сумі 386339,36 грн.)
Голосували:
За – 10,
Проти – 0,
Утримались – 0,
Не голосували – 5.
Рішення прийнято.
6. Про проект розпорядження Київського міського голови «Про вирішення
у 2014 році фінансових питань». (кошти у сумі 100 000,00 грн.)
Слухали: Інформацію А.Страннікова щодо проекту розпорядження Київського
міського голови «Про вирішення у 2014 році фінансових питань».
Вирішили:
Погодити проект розпорядження Київського міського голови «Про вирішення у
2014 році фінансових питань». (кошти у сумі 100 000,00 грн.)
Голосували:
За – 10,
Проти – 0,
Утримались – 0,
Не голосували – 5.
Рішення прийнято.
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7. Про проект розпорядження Київського міського голови «Про вирішення
у 2014 році фінансових питань». (кошти у сумі 85 000,00 грн.)
Слухали: Інформацію А.Страннікова щодо проекту розпорядження Київського
міського голови «Про вирішення у 2014 році фінансових питань».
Вирішили:
Погодити проект розпорядження Київського міського голови «Про вирішення у
2014 році фінансових питань». (кошти у сумі 85 000,00 грн.)
Голосували:
За – 10,
Проти – 0,
Утримались – 0,
Не голосували – 5.
Рішення прийнято.
8. Про погодження розпорядження виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) від 11.09.2014 № 1040 «Про
перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Оболонській
районній в місті державній адміністрації на 2014 рік».
Слухали: Інформацію О.Цибульщака - голови Оболонської районної у м. Києві
державної адміністрації щодо розпорядження виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) від 11.09.2014 № 1040 «Про
перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Оболонській
районній в місті державній адміністрації на 2014 рік».
Доповідач поінформував, що метою зазначеного розпорядження є
затвердження перерозподілу видатків розвитку у загальній сумі 4 746 200 грн.,
передбачених Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації на
2014 рік у спеціальному фонді бюджету міста Києва в межах загального обсягу
бюджетних призначень, шляхом зменшення видатків розвитку по коду
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 070807
«Інші освітні програми» в сумі 4 746 200 грн. та збільшення видатків розвитку
по коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
070101 «Дошкільні заклади освіти» в сумі І 337 300 грн., по коду тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 070201
«Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі),
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» в сумі 2 175 800 грн., по коду
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 070301
«Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школиінтернати» в сумі 808 100 грн., по коду тимчасової класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів 070304 «Спеціальні загальноосвітні школиінтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи
розумовому розвитку» в сумі 100 000 грн., по коду тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів 070401 «Позашкільні заклади
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» у сумі 83 100 грн., по коду
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 070804
«Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти» в
сумі 241 900 грн.
Вирішили:
Погодити розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) від 11.09.2014 № 1040 «Про перерозподіл видатків
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бюджету міста Києва, передбачених Оболонській районній в місті державній
адміністрації на 2014 рік».
Голосували:
За – 10,
Проти – 0,
Утримались – 0,
Не голосували – 5.
Рішення прийнято.
9. Про погодження розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.09.2014 №1009 «Про
перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2014 рік».
Слухали: Інформацію Д.Новицького – директора Департаменту житловокомунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) щодо розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
11.09.2014 №1009 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва,
передбачених
Департаменту
житлово-комунальної
інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на 2014 рік».
Доповідач поінформував, що даним розпорядженням затверджується
перерозподіл видатків розвитку у сумі 2 858 310 грн., передбачених
Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у
спеціальному фонді бюджету міста Києва в межах загального обсягу
бюджетних призначень, шляхом зменшення видатків розвитку по коду
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 100101
«Житлово-експлуатаційне господарство» та збільшення видатків розвитку по
коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади» у сумі
1 858 310 грн., збільшення видатків розвитку по коду тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів 100203 «Благоустрій міст, сіл,
селищ» у сумі 1 000 000 грн.
Вирішили:
Погодити розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 11.09.2014 №1009 «Про перерозподіл
видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту
житловокомунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) на 2014 рік».
Голосували:
За – 10,
Проти – 0,
Утримались – 0,
Не голосували – 5.
Рішення прийнято.
10. Про погодження розпорядження виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) від 11.09.2014 № 1010 «Про
перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Печерській
районній в місті державній адміністрації на 2014 рік».
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Слухали: Інформацію О.Новікової - начальника фінансового управління
Печерської районної у м. Києві державної адміністрації щодо розпорядження
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від
11.09.2014 № 1010 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва,
передбачених Печерській районній в місті державній адміністрації на 2014
рік».
Доповідач пояснила, що метою даного розпорядження є затвердження
перерозподілу видатків розвитку загальна 2 444 200 грн., передбачених
Печерській районній в місті Києві державній адміністрації на 2014 рік у
спеціальному фонді бюджету-міста Києва в межах загального обсягу
бюджетних призначень, шляхом зменшення видатків розвитку по коду
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 070807
«Інші, освітні програми» в сумі 2 444 200 грн. та збільшення видатків розвитку
по коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
070101 «Дошкільні заклади освіти» в сумі 1 495 000 грн., по коду тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 070201
«Загальноосвітні школи (в т,ч, школа-дитячий садок, інтернат при школі),
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» в сумі 949 200 грн.
Вирішили:
Погодити розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) від 11.09.2014 № 1010 «Про перерозподіл видатків
бюджету міста Києва, передбачених Печерській районній в місті державній
адміністрації на 2014 рік».
Голосували:
За – 11,
Проти – 0,
Утримались – 0,
Не голосували – 4.
Рішення прийнято.
11. Про погодження розпорядження виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) від 22.09.2014 № 1041 «Про
перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській
районній в місті державній адміністрації на 2014 рік».
Слухали: Інформацію А.Мельничука – т.в.о. голови Голосіївської районної у
м. Києві державної адміністрації стосовно розпорядження виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) від 22.09.2014 № 1041
«Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській
районній в місті державній адміністрації на 2014 рік».
Доповідач роз’яснив, що даним розпорядженням затверджується перерозподіл
видатків споживання загальною сумою 15000,0 грн., передбачених
Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2014 рік у
загальному фонді бюджету міста Києва в межах загального, обсягу бюджетних
призначень, шляхом зменшення видатків споживання по коду тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевий бюджетів 091214 «Інші
установи та заклади» в сумі 15000,0 грн. та збільшення видатків споживання
по коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
091204 «Територіальні центри соціального обслуговування (надання
соціальних послугу)» у сумі 15000,0 грн.
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Вирішили:
Погодити розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) від 22.09.2014 № 1041 «Про перерозподіл видатків
бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті державній
адміністрації на 2014 рік».
Голосували:
За – 11,
Проти – 0,
Утримались – 0,
Не голосували – 4.
Рішення прийнято.
12. Про проект рішення «Про встановлення розміру статутного капіталу
комунальних підприємств, які входять до складу комунальної корпорації
«Київавтодор».
Слухали: Інформацію В.Жукова – генерального директора КК «Київавтодор»
щодо проекту рішення «Про встановлення розміру статутного капіталу
комунальних підприємств, які входять до складу комунальної корпорації
«Київавтодор».
Доповідач зазначив, що метою прийняття даного проекту рішення є збільшення
оборотних коштів підприємств корпорації, які фінансуються з міського
бюджету міста Києва. Ці кошти призначені для забезпечення безперебійного
функціонування комунальних підприємств шляхово-експлуатаційних управлінь
районів в осінньо-зимовий період, а саме, на заробітну плату, закупівлю
технічної солі, паливно-мастильних матеріалів, ремонту техніки та ін.
Виступив: А.Странніков з інформацією, що даний проект рішення не
погоджено в постійній комісії Київської міської ради з питань транспорту та
зв’язку.
Виступив: В.Жуков з роз’ясненням, що постійною комісією Київської міської
ради з питань транспорту та зв’язку прийнято рішення щодо необхідності
здійснення антикорупційної експертизи даного проекту рішення.
Виступив: О.Вовченко із запитанням, чому у зазначеному проекті рішення не
вказано цілі використання коштів та конкретні розрахунки щодо їх обсягів.
Виступив: Г.Ясинський з інформацією, що збільшення статутного капіталу
комунальних підприємств, з метою збільшення їх оборотних коштів, не
повинно бути нормою.
Виступив: В.Падалка – перший заступник директора Департаменту фінансів
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) із
роз’ясненням, що даний проект рішення погоджено юридичним управлінням
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації),
відсутні зауваження щодо необхідності здійснення аналізу на предмет його
корупційності.
Виступив: В.Білич з пропозицією підтримати запропонований проект рішення,
за умови подальшого контролю щодо цільового використання коштів.
Виступив: М.Гапчук із зауваженням, що механізм збільшення оборотних
коштів комунальних підприємств за рахунок збільшення їх статутного капіталу
не повинен мати поширене застосування на практиці, а також наголосивши, що
відсутнє погодження профільної комісії Київради.
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Виступив: А.Странніков з пропозицією для більш детального опрацювання
питання створити робочу групу у складі: О.Вовченко – голова робочої групи,
В.Білич, В.Пишняк.
Вирішили:
1. Підтримати проект рішення Київради «Про встановлення розміру статутного
капіталу комунальних підприємств, які входять до складу комунальної
корпорації «Київавтодор», за умови його погодження з постійною комісією
Київської міської ради з питань транспорту та зв’язку.
2. Для більш детального опрацювання питання створити робочу групу у складі:
О.Вовченко – голова робочої групи, В.Білич, В.Пишняк.
3.Членам робочої групи здійснити виїзне засідання до одного із ШЕУ для
отримання детальних розрахунків щодо обсягу використання коштів на
утримання вулично-шляхової мережі в осінньо-зимовий період та про його
результати доповісти на наступному засіданні постійної комісії Київської
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Голосували:
За – 9,
Проти – 0,
Утримались – 1,
Не голосували – 5.
Рішення прийнято
13. Про проект рішення «Про внесення змін до міської цільової програми
«Соціальне партнерство на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 17 лютого 2011 року № 23/5410». (від 29.08.2014
№ 08/231-693/пр)
Слухали: Інформацію С.Веселової - начальника Управління у справах жінок,
інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) щодо проекту рішення «Про
внесення змін до міської цільової програми «Соціальне партнерство на 20112015 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17 лютого 2011
року № 23/5410».
Доповідач зазначила, що метою прийняття даного проекту рішення є
уточнення сум розрахунків надання фінансової підтримки громадським
організаціям управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій.
Виступив: А.Странніков з пропозицією підтримати запропонований проект
рішення.
Вирішили:
Підтримати проект рішення «Про внесення змін до міської цільової програми
«Соціальне партнерство на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 17 лютого 2011 року № 23/5410».
Голосували:
За – 9,
Проти – 0,
Утримались – 0,
Не голосували – 6.
Рішення прийнято.
14. Про проект рішення «Про комунальний навчальний заклад
«Навчально-виховний комплекс № 141 «ОРТ» («Освітні ресурси та
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технологічний тренінг») м. Києва (дошкільний навчальний заклад спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов –
гімназія – технологічний ліцей)».
Слухали: Інформацію Н.Шульги - голови постійної комісії Київської міської
ради з питань освіти, науки та інноваційної політики щодо проекту рішення
«Про комунальний навчальний заклад «Навчально-виховний комплекс № 141
«ОРТ» («Освітні ресурси та технологічний тренінг») м. Києва (дошкільний
навчальний заклад - спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням
іноземних мов – гімназія – технологічний ліцей)».
Доповідач зазначила, що даний проект рішення передбачає створення
комунального навчального закладу «Навчально-виховний комплекс № 141
«ОРТ» («Освітні ресурси та технологічний тренінг» м. Києва (дошкільний
навчальний заклад-спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням
іноземних мов-гімназія-технологічний ліцей)», що зумовлено необхідністю
приведення системи освіти у відповідність до потреб та вимог інформаційного
суспільства, а мешканцям мікрорайону «Русанівка» Дніпровського району –
отримання якісної освіти з урахуванням здібностей, інтересів, нахилів та
індивідуальних особливостей дітей, актуальності їх подальших професійних
досягнень.
Виступила: О.Фіданян – директор Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) з інформацією щодо зауважень до зазначеного проекту рішення.
Виступив: А.Странніков з пропозицією підтримати запропонований проект
рішення.
Вирішили:
1.Підтримати проект рішення «Про комунальний навчальний заклад
«Навчально-виховний комплекс № 141 «ОРТ» («Освітні ресурси та
технологічний тренінг») м. Києва (дошкільний навчальний заклад спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов –
гімназія – технологічний ліцей)».
Голосували:
За – 8,
Проти – 0,
Утримались – 2,
Не голосували – 5.
Рішення не прийнято.
Виступив: А.Странніков з пропозицією перенести розгляд запропонованого
проекту рішення на наступне засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Вирішили:
2.Перенести розгляд проекту рішення «Про комунальний навчальний заклад
«Навчально-виховний комплекс № 141 «ОРТ» («Освітні ресурси та
технологічний тренінг») м. Києва (дошкільний навчальний заклад спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов –
гімназія – технологічний ліцей)» на наступне засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Голосували:
За – 9,
Проти – 0,
Утримались – 0,
Не голосували –6.
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Рішення прийнято.
15. Про проект рішення «Про внесення змін до додатку Д 8 Регіональної
програми підвищення енергоефективності на 2011-2015 роки для міста
Києва». (від 23.09.2014 № 08/231-765/Пр)
Слухали: Інформацію О.Пабата – депутата Київської міської ради щодо
проекту рішення «Про внесення змін до додатку Д 8 Регіональної програми
підвищення енергоефективності на 2011-2015 роки для міста Києва».
Доповідач зазначив, що прийняття даного проекту рішення дозволить
Святошинській та Подільській районним в місті Києві державним
адміністраціям підготувати необхідний перелік документів для участі в
конкурсному відборі енергоефективних проектів для їх державної підтримки за
рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Реалізація
Державної цільової економічної програми енегроефективності на 2010-2015
роки».
Виступив: А.Странніков з пропозицією підтримати запропонований проект
рішення.
Вирішили:
Підтримати проект рішення «Про внесення змін до додатку Д 8 Регіональної
програми підвищення енергоефективності на 2011-2015 роки для міста Києва».
Голосували:
За – 10,
Проти – 0,
Утримались – 0,
Не голосували – 5.
Рішення прийнято.
16. Про розгляд звернення гр. Яремчука Н.Н. від 01.11.2013 № 08/Я-3412.
Виступив: А.Странніков з пропозицією перенести розгляд зазначеного питання
на наступне засідання постійної комісії Київської міської ради питань бюджету
та соціально-економічного розвитку.
Вирішили:
Перенести розгляд питання щодо звільнення гр.Яремчука Н.Н. від сплати
пайової участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва у зв’язку з будівництвом індивідуального житлового
будинку загальною площею 676,20 кв.м (за даними КМБТІ) літ. «А» по провул.
Лісному, 4-а, в Дарницькому районі м. Києва на наступне засідання постійної
комісії Київської міської ради питань бюджету та соціально-економічного
розвитку.
Голосували:
За – 9,
Проти – 0,
Утримались – 0,
Не голосували – 6.
Рішення прийнято.
17. Про розгляд звернення КП «Житлоінвестбуд - УКБ» від 08.09.2014
№ 114/3902.
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Виступив: А.Странніков з пропозицією перенести розгляд зазначеного питання
на наступне засідання постійної комісії Київської міської ради питань бюджету
та соціально-економічного розвитку.
Вирішили:
Перенести розгляд звернення КП «Житлоінвестбуд - УКБ» від 08.09.2014
№ 114/3902 на наступне засідання постійної комісії Київської міської ради
питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Голосували:
За – 9,
Проти – 0,
Утримались – 0,
Не голосували – 6.
Рішення прийнято.
18. Про проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих
податків і зборів в м. Києві». (від 24.09.2014 № 08/231-778-Пр)
Слухали: Інформацію В.Падалки – першого заступника директора
Департаменту фінансів виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) щодо проекту рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення
місцевих податків і зборів в м. Києві».
Вирішили:
Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків
і зборів в м. Києві».
Голосували:
За – 8,
Проти – 0,
Утримались – 0,
Не голосували – 7.
Рішення не прийнято.
19. Про розгляд протокольного доручення №1 пленарного засідання сесії
Київради від 04.09.2014 щодо депутатського запита депутата Київради
Гордона Д.І. від 03.09.2014 № 08/025/46.
Слухали: Інформацію А.Топчія – помічника депутата Київради Д.Гордона
стосовно протокольного доручення №1 пленарного засідання сесії Київради від
04.09.2014 щодо депутатського запита депутата Київради
Гордона Д.І. від
03.09.2014 № 08/025/46.
Доповідач зазначив, що в даний час актуальним є питання забезпечення
житлом учасників АТО та їх родин. Вирішення зазначеного питання є
можливим шляхом виділення 10% квартир в житлових комплексах, які
будуються на земельних ділянках, виділених для Міністерства оборони
України, Міністерства внутрішніх справ та інших силових відомств.
Виступив: А.Странніков з пропозицією доручити Департаменту економіки та
інвестицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) опрацювати зазначене питання та надати у постійну комісію
пропозиції щодо його вирішення.
Вирішили:
23

Доручити Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) опрацювати питання, порушене у
депутатському запиті депутата Київради Гордона Д.І. від 03.09.2014
№ 08/025/46 (протокольне доручення №1 пленарного засідання сесії Київради
від 04.09.2014) та надати до постійної комісії Київради з питань бюджету та
соціально-економічного розвитку пропозиції щодо його вирішення.
Голосували:
За – 9,
Проти – 0,
Утримались – 1,
Не голосували – 5.
Рішення прийнято.
20. Про проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 15.03.2012 № 208/7545 «Про затвердження міської цільової
програми «Здоров'я киян» на 2012 - 2016 роки».
Слухали: Інформацію В.Вакаренко – заступника директора Департаменту
охорони здоров’я виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) щодо проекту рішення «Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 15.03.2012 № 208/7545 «Про затвердження міської цільової
програми «Здоров'я киян» на 2012 - 2016 роки».
Доповідач зазначила, що при підготовці заходів до міської цільової програми
«Здоров'я киян на 2012-2016 роки», було заплановано здійснення зубного
протезування пільгових верств населення на кожний рік із розрахунку
середньої вартості протезування однієї особи 451,7 грн., для забезпечення 162
тис. пільговиків на загальну суму 298987,1 тис. грн. Щорічний приріст
кількості осіб які мали отримати пільгове зубне протезування закладено на
рівні від 2,5 — 3,5%.
Відповідно на 2014 рік було заплановано бюджетних коштів на пільгове зубне
протезування 73499,7 тис. грн.
За період 2012 рік фактично спротезовано 17907 осіб на суму 10.442,879 грн.,
при середній вартості протезування однієї особи 540,3 грн.: за 2013 рік
фактично спротезовано 17521 осіб на суму 9141772 грн., при середній вартості
протезування однієї особи 521,8 грн.; за перше півріччя 2014 року фактично
спротезовано 7406 осіб на суму 4051056 грн., при середній вартості
протезування однієї особи 546 грн.
Станом на 18.09.2014 року лікування сеансами замісної ниркової терапії
проводяться тричі на тиждень 397 киянам (на 01.01.2014 — 400 пацієнтів, на
01.01.2013 — 337 пацієнтів). Вартість 1 процедури гемодіалізу на сьогодні
становить 888,99 грн. (на 01.01.2014 — 525,00 грн.). У відповідності до
Європейських рекомендацій та методичних рекомендацій Міністерства
охорони здоров'я України (2003р.) кожен хворий на термінальну ниркову
недостатність повинен отримувати лікування сеансами програмного
гемодіалізу не менше 3-х разів на тиждень (156 сеансів на рік на 1 особу).
Враховуючи збільшення кількості хворих у порівняні з 2013 роком на 50 осіб,
зростання цін на витратні матеріали в середньому на 27 %, а також те, що
витратних матеріалів (з урахуванням вже оголошених процедур конкурсних
торгів) вистачить максимум до 24.10.2014 року, для забезпечення хворих
витратними матеріалами для гемодіалізу в повному обсязі до кінця 2014
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фінансового року необхідне виділення додаткових коштів в сумі 9982,0 тис.
грн. Крім того, станом на 17.09.2014 в лікувально-профілактичних закладах м.
Києва перебуває 18 пацієнтів з числа переселенців, що прибули з районів
антитерористичної операції (АТО) та продовжують проходити лікування
сеансами гемодіалізу. Для забезпечення вказаних хворих необхідно додатково
832,1 тис.грн. Таким чином, загальна сума потреби до кінця поточного року
складає 10714,1 тис.грн. Крім того, на сьогодні лікування методом
перитонеального діалізу в місті Києві отримують 108 хворих осіб (на
01.01.2014 — 105 пацієнтів, на 01.01.2013 — 79 пацієнтів, на 01.01.2012 — 52
пацієнтів). Вартість 1 процедури перитонеального діалізу станом на 17.09.2014
року становить 334,19 грн. (станом на 01.01.2014 — 125,49 грн.). Кожен пацієнт
отримує 4 сеанси перитонеального діалізу на добу і, відповідно, в середньому
120 сеансів на місяць.
Станом на 17.09.2014 в лікувально-профілактичних закладах м. Києва
перебуває 3 пацієнта з числа переселенців, що прибули з районів
антитерористичної операції (АТО) та продовжують проходити лікування
сеансами перитонеального діалізу.
Для забезпечення вказаних хворих необхідно додатково 481,3 тис. грн.
Таким чином, загальна сума потреби до кінця поточного року складає 10442,8
тис. грн.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність внести зміни до рішення
Київської міської ради від 15.03.2012 №208/7545 ―Про затвердження міської
цільової програми «Здоров'я киян» на 2012-2013 роки».
Виступив: В.Падалка – перший заступник директора Департаменту фінансів
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) із
зауваженням, що в цілому погоджується з цим рішенням, але з коригуванням
суми, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України, на цільові програми
потрібно приймати рішення виходячи з фінансового ресурсу який є на даний
момент. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) надав пропозиції щодо
перерозподілу видатків для часткового виконання даної цільової програми на
загальну суму 16 100 тис. грн. В разі внесення іншої пропозиції, буде
можливість повернутись до розгляду даної програми.
Виступив: В.Вакаренко – заступник директора Департаменту охорони здоров’я
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) із
зауваженням щодо забезпечення не в повному обсязі даного виду видатків за
рахунок коштів загального фонду бюджету. На минулому тижні отримано
благодійну допомогу від постачальника в розмірі 1 млн. грн. Якщо ці видатки
не будуть враховані в потребу міської цільової програми «Здоров'я киян», буде
перевищення видатків по цій статті видатків. Наразі отримано гуманітарну
допомогу з Грузії для хворих гемодіалізом. Потреба значно вища, ніж можна
на даний час перерозподілити. Враховуючи викладене, є прохання залишити
суму в розмірі 21 млн. грн. в міській цільовій програмі «Здоров'я киян».
Виступив: В.Падалка – перший заступник директора Департаменту фінансів
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) із
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пропозицією виписати в розділі міський бюджет 16,100 тис. грн., а 5 млн. грн.
інші джерела, таким чином вирішиться дане питання.
Виступив: В.Вакаренко – заступник директора Департаменту охорони здоров’я
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) із
зауваженням, що міський бюджет повинен в повному обсязі забезпечувати дані
видатки.
Виступив: А.Странніков із пропозицією доручити Департаменту фінансів
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) разом
з Департаментом охорони здоров'я виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) доопрацювати даний проект рішення та
розглянути його на наступному засіданні постійної комісії Київради з питань
бюджету та соціально-економічного розвитку.
Вирішили:
1.Проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
15.03.2012 № 208/7545 «Про затвердження міської цільової програми «Здоров'я
киян» на 2012 - 2016 роки» взяти до розгляду;
2.Доручити Департаменту фінансів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) разом з Департаментом охорони здоров'я
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
доопрацювати даний проект рішення та подати на розгляд постійної комісії
Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Голосували:
За – 10,
Проти – 0,
Утримались – 0,
Не голосували – 5.
Рішення прийнято.
21. Про погодження розпорядження виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) від 26.09.2014 № 1066 «Про
перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту
охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) на 2014 рік».
Слухали: Інформацію В.Вакаренко – заступника директора Департаменту
охорони здоров’я виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) щодо розпорядження виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) від 26.09.2014 № 1066 «Про перерозподіл
видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту охорони здоров’я
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на 2014 рік».
Доповідач пояснила, що даним розпорядженням затверджується перерозподіл
видатків споживання у сумі 15 980,0 тис. грн., передбачених Департаменту
охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) на 2014 рік у загальному фонді бюджету міста Києва
в межах загального обсягу бюджетних призначень, шляхом зменшення
видатків споживання по кодах тимчасової класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів: 080101 «Лікарні» на суму 9 409,6 тис. грн.,
080102 «Територіальні медичні об’єднання» на суму 1 200,0 тис. грн., 080201
«Спецiалiзовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери,
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госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що
мають ліжкову мережу)» на суму 4 030,4 тис. грн., 080203 «Перинатальні
центри, пологові будинки на суму 340,0 тис. грн., 080204
«Санаторії для хворих туберкульозом» на суму 400,0 тис. грн., 080205
«Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)» на суму 600,0 тис. грн., та
збільшення видатків споживання по кодах тимчасової класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів: 081002 «Інші заходи по охороні здоров’я» на
суму 15 980,0 тис. грн.
Вирішили:
Погодити розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) від 26.09.2014 № 1066 «Про перерозподіл видатків
бюджету міста Києва, передбачених Департаменту охорони здоров’я
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на 2014 рік».
Голосували:
За – 10,
Проти – 0,
Утримались – 0,
Не голосували – 5.
Рішення прийнято.
22. Про проект рішення «Про затвердження Порядку надання допомоги
киянам - учасникам антитерористичної операції та сім’ям киян, які
загинули під час проведення антитерористичної операції».
Слухали: Інформацію С.Бичкова – директора Департаменту соціальної
політики виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) щодо проекту рішення «Про затвердження Порядку надання
допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції та сім’ям киян, які
загинули під час проведення антитерористичної операції».
Доповідач зазначив, що порядок визначає умови надання за рахунок коштів,
передбачених у бюджеті міста Києва в межах видатків на відповідний рік:
- матеріальної допомоги киянам — учасникам антитерористичної операції та
членам сімей киян, які загинули (померли) внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції;
- компенсації витрат, пов'язаних із дороговартісним лікуванням киян —
учасників бойових дій антитерористичної операції;
- допомоги на поховання киян — учасників бойових дій антитерористичної
операції;
- відшкодування коштів на складне протезування киян, інвалідність яких
пов'язана з участю в антитерористичній операції.
Матеріальна допомога надається в розмірі до 2500 грн.:
- киянам — учасникам антитерористичної операції на підставі заяви, до якої
додаються копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та
документів, що підтверджують безпосередню участь в антитерористичній
операції, зокрема довідок виданих командирами (начальниками) військових
частин (органів, підрозділів) або іншими керівниками підприємств, установ,
організацій, закладів, у підпорядкуванні яких перебували військові частини
(органи, підрозділи), установи та заклади, в складі яких проходили службу чи
працювали особи;
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- членам сімей — на підставі заяви, до якої додаються копії паспорта, довідки
про присвоєння ідентифікаційного номера, копія свідоцтва про смерть, копії
документів, які підтверджують ступінь рідства та участь у антитерористичній
операції.
Допомога на поховання надається в розмірі до 2500 грн.:
- членам сімей — на підставі заяви, до якої додаються копії паспорта, довідки
про присвоєння ідентифікаційного номера, копія свідоцтва про смерть, копії
документів, які підтверджують ступінь рідства та участь у антитерористичній
операції.
Витрати на складне протезування киян, інвалідність яких пов'язана з участю в
антитерористичній операції, та які отримали послуги складного протезування
за кордоном за власні кошти, компенсуються на підставі заяви, до якої
додаються копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера,
довідки МСЕК про встановлення інвалідності, фінансових документів, що
підтверджують надання послуг із складного протезування.
Виступив: А.Странніков із пропозицією, щоб для територіальної громади було
зрозуміло, це не єдина допомога для учасників АТО (поховання здійснюється
безкоштовно або це додаткова допомога), доопрацювати проект рішення «Про
затвердження
Порядку
надання
допомоги
киянам
учасникам
антитерористичної операції та сім’ям киян, які загинули під час проведення
антитерористичної операції» доповнити його відповідним уточненням.
Виступив: О.Вовченко із пропозицією підтримати проект рішення та у зв’язку
з нестабільною економічною ситуацією, в порядку надання допомоги киянам
— учасникам антитерористичної операції та сім'ям киян, які загинули під час
проведення антитерористичній операції в пунктах 4 та 5 вказану суму
2500 грн., замінити словами «двох мінімальних зарплат».
Виступив: А.Странніков із уточненням, що кошти передбачено у програмі
«Турбота», яку коригували у вересні, на допомогу киянам — учасникам
антитерористичної операції та сім'ям киян, які загинули під час проведення
антитерористичній операції на 2014 рік.
Виступив: А.Странніков із пропозицією підтримати запропонований проект
рішення, за умови включення:
- пункту, що передбачає щорічно, починаючи з 01 січня 2015 року перегляд та
затвердження граничного розміру матеріальної допомоги киянам - учасникам
антитерористичної операції та членам сімей киян, які загинули під час
проведення антитерористичній операції, а також допомоги на поховання киян
– учасників бойових дій антитерористичної операції в межах видатків
передбачених на відповідний рік в бюджеті міста Києва;
- пункт 5 Порядку, уточнити, що допомога на поховання надається додатково
до передбаченої Законом України «Про поховання та похоронну справу»
гарантії безоплатного поховання учасників бойових дій у 2014 році в розмірі до
2500 грн.
Вирішили:
Підтримати проект рішення «Про затвердження Порядку надання допомоги
киянам - учасникам антитерористичної операції та сім’ям киян, які загинули
під час проведення антитерористичної операції» за умови включення:
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1) пункту, що передбачає щорічно, починаючи з 01 січня 2015 року перегляд та
затвердження граничного розміру матеріальної допомоги киянам - учасникам
антитерористичної операції та членам сімей киян, які загинули під час
проведення антитерористичній операції, а також допомоги на поховання киян
– учасників бойових дій антитерористичної операції в межах видатків
передбачених на відповідний рік в бюджеті міста Києва;
2) пункт 5 Порядку, уточнити, що допомога на поховання надається додатково
до передбаченої Законом України «Про поховання та похоронну справу»
гарантії безоплатного поховання учасників бойових дій у 2014 році в розмірі до
2500 грн.
Голосували:
За – 11,
Проти – 0,
Утримались – 0,
Не голосували – 4.
Рішення прийнято.
23. Про погодження розпорядження виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) від 11.09.2014 № 1043 «Про
перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Деснянській
районній в місті державній адміністрації на 2014 рік».
Слухали: Інформацію В.Ваврічиної – начальника фінансового управління
Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації стосовно
розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) від 11.09.2014 № 1043 «Про перерозподіл видатків бюджету
міста Києва, передбачених Деснянській районній в місті державній
адміністрації на 2014 рік».
Доповідач роз’яснила, що метою даного розпорядження є затвердження
перерозподілу видатків споживання в сумі 182 600,0 грн., передбачених
Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації на 2014 рік у
загальному фонді бюджету міста Києва в межах загального обсягу бюджетних
призначень, шляхом зменшення видатків по кодах тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів 091105 «Утримання клубів
підлітків за місцем проживання» в сумі 37 000 грн., 110103 «Філармонії,
музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи» в сумі 71400
грн., 110201 «Бібліотеки» в сумі 74 200 грн. та збільшення видатків по коду
тимчасової класифікації видатків споживання та кредитування місцевих
бюджетів 110201 «Бібліотеки» в сумі 182 600 грн.
Вирішили:
Погодити розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) від 11.09.2014 № 1043 «Про перерозподіл видатків
бюджету міста Києва, передбачених Деснянській районній в місті державній
адміністрації на 2014 рік».
Голосували:
За – 10,
Проти – 0,
Утримались – 0,
Не голосували – 5.
Рішення прийнято.
24. Про погодження розпорядження виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) від 25.09.2014 № 1060 «Про
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перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській
районній в місті державній адміністрації на 2014 рік».
Слухали: Інформацію А.Мельничука – т.в.о. голови Голосіївської районної у
м. Києві державної адміністрації стосовно розпорядження виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) від 25.09.2014 № 1060
«Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській
районній в місті державній адміністрації на 2014 рік».
Доповідач пояснив, що даним розпорядженням затверджується перерозподіл
видатків розвитку у загальній сумі 5 800 500 грн., передбаченій Голосіївській
районній в місті Києві державній адміністрації на 2014 рік у спеціальному
фонді бюджету міста Києва в межах загального обсягу бюджетних призначень,
шляхом зменшення видатків розвитку по коду тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів 070807 «Інші освітні програми» в
сумі 5 800 500 грн. та збільшення видатків розвитку по коду тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 070101 «Дошкільні
заклади освіти» в сумі 2 950 500 грн., по коду тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів 070201 «Загальноосвітні школи
(в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї,
гімназії, колегіуми» в сумі 2 426 000 грн., по коду тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів 070304 «Спеціальні
загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з
вадами у фізичному чи розумовому розвитку» в сумі 50 000 грн., коду
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 070804
«Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти» у
сумі 374 000 грн.
Вирішили:
Погодити розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) від 25.09.2014 № 1060 «Про перерозподіл видатків
бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті державній
адміністрації на 2014 рік».
Голосували:
За – 9,
Проти – 0,
Утримались – 0,
Не голосували – 6.
Рішення прийнято.
25. Про проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін до
рішення Київської міської ради від 04 вересня 2014 року № 56/56 «Про
фінансування заходів міської цільової програми «Діти столиці» на 20112015 роки» у 2014 році».
Слухали: Інформацію М.Кулеби – начальника Служби у справах дітей
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) щодо
проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 04 вересня 2014 року №56/56 «Про фінансування
заходів міської цільової програми «Діти столиці» на 2011-2015 роки» у 2014
році».
Доповідач зазначив, що реалізація даного проекту рішення не потребує
додаткових фінансованих витрат. Внесення змін до рішення Київської міської
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ради від 04.09.2014 року №56/56, обумовлено необхідністю перерозподілу
коштів, передбачених в бюджеті міста Києва на 2014 рік, між виконавцями
заходів — районними в місті Києві державними адміністраціями та Службою у
справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).
На виконання даних заходів були спрямовані кошти в обсязі 3490,11 тис. грн.
Відповідно до проекту даного рішення витрати на реалізацію програми на 2014
рік зменшено на 1311,0 тис. грн. і становить 2179,11 тис. грн.
Дані кошти були передбачені на капітальний ремонт приміщень для створення
дитячих будинків сімейного типу та надання щорічної додаткової фінансової
допомоги вже діючім ДБСТ для вирішення матеріально-побутових проблем.
Крім того, Службою придбано п'ять квартир для створення та відкриття
дитячих будинків сімейного типу, загальною площею 805,49 кв.м., які
потребують на даний час ремонту та облаштування.
До кінця 2014 року планується проведення ремонту та облаштування 3-х
квартир в Голосіївському районі міста Києва. При перегляді попереднього
розрахунку вартості ремонтних робіт даних квартир сума витрат була
зменшена з 1850,0 тис. грн. до 1704,0 тис. грн.
Так як немає можливості відремонтувати та облаштувати в цьому році дві
квартири, які були придбані в Святошинському районі, в зв'язку з затримкою
забудовником надання правоустановчих документів, прохання скоротити
частину коштів в сумі 222,3 тис. грн., які передбачені в Програмі для їх
ремонту (всього — 1165,0 тис. грн.).
У зв'язку з відсутністю планових призначень бюджетних асигнувань по
капітальних видатках на 2014 рік по Службі у справах дітей та необхідністю
погашення кредиторської заборгованості за капітальний ремонт приміщення
Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, яка існує станом на 01 січня
2014 року є можливість вирішення питання щодо перерозподілу асигнувань на
2014 рік в сумі 440,6 тис. грн. з частини коштів, які планувалися на ремонт
квартир в Святошинському районі.
Крім того частина даних коштів піде на погашення кредиторської
заборгованості за 2013 рік по капітальному ремонту приміщення Служби у
справах дітей (вул. Дегтярівська, 3) в сумі 75,6 тис. грн., а також для придбання
господарської техніки та кухонного приладдя Центру соціально-психологічної
реабілітації дітей №1 Служби у справах дітей в сумі 72,5 тис. грн., та
проведення капітального ремонту приміщення Центру соціально-психологічної
реабілітації дітей №1 Служби у справах дітей (сан пропускник та медичний
блок) в сумі 500,0 тис. грн.
Ремонт та облаштування двох квартир для відкриття дитячих будинків
сімейного типу в Святошинському районі міста Києва планується провести в
2015 році.
Виступив: А.Странніков із пропозицією підтримати проект рішення Київради
«Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04 вересня 2014 року
№56/56 «Про фінансування заходів міської цільової програми «Діти столиці»
на 2011-2015 роки».
Вирішили:
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Підтримати проект рішення Київради «Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 04 вересня 2014 року №56/56 «Про фінансування заходів
міської цільової програми «Діти столиці» на 2011-2015 роки».
Голосували:
За – 10,
Проти – 0,
Утримались – 0,
Не голосували – 5.
Рішення прийнято.
Голова комісії

Секретар комісії

А.Странніков

Г.Ясинський
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