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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

VIII СКЛИКАННЯ 

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ 

ТА СОЦIАЛЬНО-ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ 

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, каб. 1001                           тел.:(044)202-72-98, 202-70-43 

 

 

 

 

Протокол № 25/181 

 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку 
 

 

від 03.12.2019 

Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 

4 поверх, сесійна зала Київської міської ради 

14.00 

Склад комісії – 20 депутатів Київської міської ради. 

Присутні –  13 депутатів Київської міської ради, членів постійної комісії: 

Странніков А.М. - голова постійної комісії, головуючий; 

Маляревич О.В. - перший заступник голови постійної комісії  

(з питань інвестиційної діяльності); 

Костенко Л.В. 

Яловий В.Б. 

- заступник голови постійної комісії; 

- заступник голови постійної комісії; 

Ясинський Г.І. - секретар постійної комісії; 

Веремеєнко О.Л. - член постійної комісії; 

Гончаров В.В. - член постійної комісії; 

Горбунов Я.В.                       - член постійної комісії; 

Дрепін А.В. - член постійної комісії; 

Павлик В.А. - член постійної комісії; 

Сулига Ю.А.   

Шлапак А.В.        

- член постійної комісії; 

- член постійної комісії; 

Ярошенко Р.В. - член постійної комісії. 

 

   

Відсутні – 7 депутатів Київської міської ради: Кузик П.М., Левін В.І.,                         

Никорак І.П., Руденко О.П., Терентьєв М.О., Товмасян В.Г., Чернецький О.С.  
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Запрошені:  
 

 

Андрєєв В.І. - перший заступник голови Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації; 

Бабій П.М. - в.о. голови Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

Бялковський  В.В. - в.о. голови Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

Гінзбург В.Г. - директор Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації);  

Дворніков В.М. - перший заступник директора Департаменту 

земельних ресурсів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації); 

Денисенко В.М. - в.о. директора Департаменту будівництва та 

житлового забезпечення виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації); 

Єкасьова О.В. - директор Департаменту з питань реєстрації 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації); 

Загуменний Д.М. - керівник апарату виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації); 

Корень О.В. - перший заступник директора Департаменту 

фінансів виконавчого органу Київради (Київської 

міської державної адміністрації); 

Кочур М.А. - депутат Київської міської ради; 

Кузьменко В.В. - директор Департаменту з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації); 

Кулеба О.В. - директор Департаменту міського благоустрою 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації); 

Лелюк Р.В. - директор Департаменту суспільних комунікацій 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації);  

Мальований А.М. - начальник управління екології та природних 

ресурсів виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації); 

Мельник Н.О. - директор Департаменту економіки та інвестицій 

виконавчого органу Київської міської ради 
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(Київської міської державної адміністрації); 

Оленич П.С. - директор Департаменту земельних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації); 

Онофрійчук П.В. - голова Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

Радова М.С. - в.о. начальника Управління туризму та промоцій 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації); 

Репік В.М. - директор Департаменту фінансів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації); 

Снопков С.П. - в.о. голови Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

Сліпчук С.В. - заступник директора Департаменту фінансів 

виконавчого органу Київради (Київської міської 

державної адміністрації); 

Смирнов В.В. - голова Подільської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

Смирнов О.Г. - начальник Управління з питань реклами 

виконавчого органу Київради (Київської міської 

державної адміністрації); 

Ткачук Р.С. - начальник Управління з питань цивільного 

захисту виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації); 

Фіоктістов В.В. - директор Департаменту промисловості та 

розвитку підприємництва виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації); 

Хоматова Н.М. - заступник директора з економіки КП «Дирекція 

будівництва шляхово-транспортних споруд 

м.Києва»; 

Цибульщак О.Л. - голова Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

Шамрай Н.В.  - директор Департаменту (Центру) надання 

адміністративних послуг виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації); 

Шпильовий І.Ф. - в.о. директора Департаменту транспортної 

інфраструктури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 
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                                             Порядок денний: 

 
1. Про розгляд  проєкту 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» (доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 12.11.2019  № 08/231-3296/ПР). 

2. Про розгляд  проєкту рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва 

на 2020 рік» (доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 12.11.2019 № 08/231-3297/ПР). 

 

  СЛУХАЛИ: Страннікова А.М. щодо порядку денного  засідання постійної 

комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного 

розвитку від 03.12.2019. 
 

 

Питання, винесені на розгляд з голосу: 

 

ВИСТУПИВ: Странніков А.М. з інформацією, що оскільки засідання постійної 

комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного 

розвитку,  яке було заплановано на 29.11.2019 не відбулося у зв’язку з 

відсутністю кворуму, питання які планувалось розглянути на цьому засіданні 

необхідно включити до порядку денного цього засідання.   

 

3.  Про розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації від 22.11.2019 № 2015 «Про перерозподіл 

видатків бюджету міста Києва, передбачених Управлінню екології та 

природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) на 2019 рік» (лист Департаменту економіки та 

інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації від 25.11.2019 №050/10-7046). 

4. Про розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації від 27.11.2019 № 2058 «Про перерозподіл 

деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту 

транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік» (лист Департаменту 

економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації від 27.11.2019 № 050/11-7125). 

5. Про розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації від 27.11.2019 № 2059 «Про перерозподіл 

видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної 

інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) на 2019 рік (лист Департаменту транспортної 

інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 28.11.2019 №053-12184). 
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6. Про розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації від 27.11.2019 № 2061 «Про перерозподіл 

видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту будівництва та 

житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) на 2019 рік» (лист Департаменту економіки 

та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації від 27.11.2019 № 050/10-7124). 

7. Про розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації від 26.11.2019 № 2040 «Про перерозподіл 

видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) на 2019 рік» (лист Департаменту економіки та інвестицій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації від 27.11.2019 № 050/09-7123). 

8. Про розгляд листа Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

18.11.2019 № 061-11104//04.03 щодо розподілу видатків по спеціальному 

фонду (за рахунок 30 % надходжень орендної плати від здачі в оренду майна 

(приміщень) лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста 

Києва) на невідкладні ремонти приміщень (обладнання) закладів охорони 

здоров’я м. Києва на загальну суму 4 960,37 тис грн. 

9. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про викуп нерухомого 

майна, яка перебуває у приватній власності, в зв’язку з реконструкцією 

транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги вулицею Вадима 

Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах у місті Києві» 

(доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

25.11.2019  № 08/231-3576/ПР). 

10. Про проєкт розпорядження Київського міського голови «Про вирішення 

фінансових питань» (кошти у сумі 258 874,58 грн, лист управління 

фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради від 

28.11.2019         № 08/235-344). 

11. Про проєкт розпорядження Київського міського голови «Про вирішення 

фінансових питань» (кошти у сумі 276 828,60 грн, лист управління 

фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради від 

28.11.2019          № 08/235-344). 

12. Про проєкт розпорядження Київського міського голови «Про вирішення 

фінансових питань» (кошти у сумі 857 822,30 грн, лист управління 

фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради від 

28.11.2019         № 08/235-344). 

13. Про проєкт розпорядження Київського міського голови «Про вирішення 

фінансових питань» (кошти у сумі 348 152,00 грн, лист управління 

фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради від 

03.12.2019 №08/235-406). 

14. Про проєкт розпорядження Київського міського голови «Про вирішення 

фінансових питань» (кошти у сумі 519 015,69 грн, лист управління 
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фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради від 

03.12.2019 №08/235-406). 

15. Про проєкт розпорядження Київського міського голови «Про вирішення 

фінансових питань» (кошти у сумі 441 451,82 грн, лист управління 

фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради від 

03.12.2019 №08/235-406). 

16. Про проєкт розпорядження Київського міського голови «Про вирішення 

фінансових питань» (кошти у сумі 519 190,36 грн, лист управління 

фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради від 

03.12.2019 №08/235-406). 

17. Про проєкт розпорядження Київського міського голови «Про вирішення  

фінансових питань» (кошти у сумі 34 241,95 грн, лист управління фінансового 

забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради від 03.12.2019 

№08/235-406). 

18. Про проєкт розпорядження Київського міського голови «Про вирішення  

фінансових питань» (кошти у сумі 686 785,40 грн, лист управління 

фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради від 

03.12.2019 №08/235-406). 

19. Про проєкт розпорядження Київського міського голови «Про вирішення  

фінансових питань» (кошти у сумі 263 283,09 грн, лист управління 

фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради від 

03.12.2019 №08/235-406). 

20.  Про проєкт розпорядження Київського міського голови «Про вирішення 

фінансових питань» (кошти у сумі 385 589,60 грн, лист управління 

фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради від 

03.12.2019 №08/235-406). 

 

ВИСТУПИВ: Странніков А.М. з пропозицією затвердити порядок денний з  

додатковими питаннями. 

ВИРІШИЛИ: Погодити порядок денний  в цілому з урахуванням додаткових 

питань.  

 ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 12,  «проти» – 0,  «утримались» – 0, «не голосували» – 

1. 

     Рішення прийнято. 

 

 

                              Розгляд (обговорення) питань порядку денного: 
 

1. Про розгляд  проєкту 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» (доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 12.11.2019  № 08/231-3296/ПР). 

СЛУХАЛИ: Інформацію Мельник Н.О. – директора Департаменту економіки та 

інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) щодо проєкту рішення Київської міської ради  «Про 
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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» (доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 12.11.2019  № 08/231-3296/ПР). 

В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Яловий В.Б., Шлапак А.В., Костенко Л.В, 

Грушко В.В., Васильчук В.В., Мельник Н.О., Странніков А.М. 

ВИСТУПИВ: Странніков А.М. з інформацією, що виконавчий орган Київської 

міської ради (Київська міська державна адміністрація) доповнив Зведену 

таблицю поправок своїми висновками та направив її до постійної комісії 

Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. 

Наразі постійна комісія має прийняти рішення щодо підтримки, відхилення або 

часткового врахування правок, стосовно можливості врахування яких 

виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна 

адміністрація) надав  позитивний висновок. 

ВИРІШИЛИ: 1. Частково врахувати поправки Зведеної таблиці поправок до 

проєкту рішення Київської міської ради від 12.11.2019 № 08/231-3296/ПР «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», стосовно яких виконавчий орган Київської міської 

ради (Київська міська державна адміністрація) надав  висновки: 

«Може бути враховано в межах доведених бюджетних призначень на 2020 

рік по ГРБК. Потребує відповідного відображення у проєкті бюджету м. Києва 

на 2020 рік»; 

«Може бути враховано частково в межах доведених бюджетних 

призначень на 2020 рік по ГРБК. Потребує відповідного відображення у проєкті 

бюджету м. Києва на 2020 рік». 

Передбачити відповідне фінансування в межах доведених бюджетних 

призначень на 2020 рік по головних розпорядниках бюджетних коштів, 

відповідні зміни відобразити у проєкті бюджету м. Києва на 2020 рік. 

2. Частково врахувати поправки у Зведеній таблиці поправок до проєкту 

рішення Київської міської ради до проєкту рішення Київської міської ради від 

12.11.2019 № 08/231-3296/ПР «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», передбачивши 

відповідні видатки з бюджету м. Києва, в обсязі, як зазначено у висновку 

виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), викладеного у Зведеній 

таблиці поправок щодо яких виконавчий орган Київської міської ради (Київська 

міська державна адміністрація) надав  висновки «Враховано частково в сумі 

__тис. грн у проєкті рішення про Програму (вхідний № 08/231-3296/ПР від 

12.11.2019)». 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» –13,  «проти» – 0 , «утримались» –  0, «не голосували» – 

0. 

Рішення прийнято. 

 

ВИСТУПИВ: Странніков А.М. з інформацією, що постійна комісія Київської 

міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку  залишає 
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без розгляду поправки, що подані з недотриманням вимог Бюджетного 

регламенту (пункту 5 статті 12, пункту 5 статті 6) та щодо яких виконавчим 

органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) 

надано негативні висновки. 

 

ВИСТУПИЛА: Костенко Л.В. з пропозицією стосовно правки № 323 Зведеної 

таблиці поправок, а саме, врахувати збільшення асигнувань по об’єкту 

«Капітальний ремонт підземних переходів по вул. Зої Гайдай, 5 – вул. Зої 

Гайдай, 2» на 3 млн грн, вказавши джерела покриття видатків «за рахунок 

зменшення асигнувань на  3 млн грн по об’єкту «БУДIВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ 

ДОРIЖКИ ПО НАБЕРЕЖНОМУ ШОСЕ ВIД ПОШТОВОЇ ПЛОЩI ДО МОСТУ IМЕНI Є.О. 

ПАТОНА». Також у назві об’єкту замість слів «капітальний ремонт» вказати 

«Реконструкція». 

В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Странніков А.М., Костенко Л.В.,         

Мельник Н.О. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати правку № 323 Зведеної таблиці правок, а саме, 

врахувати збільшення асигнувань по об’єкту «Капітальний ремонт підземних 

переходів по вул. Зої Гайдай, 5 – вул. Зої Гайдай, 2» на 3 млн грн, вказавши 

джерела покриття видатків «за рахунок зменшення асигнувань на  3 млн грн по 

об’екту «БУДIВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРIЖКИ ПО НАБЕРЕЖНОМУ ШОСЕ ВIД 

ПОШТОВОЇ ПЛОЩI ДО МОСТУ IМЕНI Є.О. ПАТОНА». Також у назві об’єкту 

замість слів «капітальний ремонт» вказати «Реконструкція». 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» –13,  «проти» – 0 , «утримались» –  0,  «не голосували» – 

0. 

Рішення прийнято. 
 

ВИСТУПИВ: Дрепін А.В. з пропозицією стосовно правок № 1577, № 1578,           

№ 1579, № 1580 Зведеної таблиці поправок, а саме, функції замовника з                  

КП «Спеціалізоване  управління протизсувних підземних робіт» передати         

«КП «Київбудреконструкція» з врахуванням відповідних обсягів фінансування 

по наступним об’єктам за кодами 149722, 208874, 208870, 208884.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни до  правок № 1577, № 1578, № 1579, № 1580, а 

саме, функції замовника з КП «Спеціалізоване  управління протизсувних 

підземних робіт» передати «КП «Київбудреконструкція» з врахуванням 

відповідних обсягів фінансування по об’єктам. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» –12,  «проти» – 0 , «утримались» –  0,  «не голосували» – 

1. 

Рішення прийнято. 

ВИСТУПИВ: Дрепін А.В. в рамках поданих пропозицій 1954 та 507 з деякими 

правками внести наступні зміни до додатку 10, по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – Департаменту житлово-комунальної інфраструктури з коду 

об’єкту 146860 - 30,0 млн грн зменшити асигнування ; 199996 - 24,0 млн грн,   

142819 - 10,0 млн грн, 191223 - 1,0 млн грн,  169996  -   8,0 млн грн, 211188  -      

14,0 млн грн, 226422  - 33,0 млн грн,  203618 - 35,0 млн грн, 200760 -                          

50,0 млн грн. На відповідну суму  в 205,0 млн грн збільшити  по коду об’єкта  

144598  - 150,0 млн грн, 145796  - 55,0 млн грн. 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію, озвучену депутатом Київської міської 

ради Дрепіним А.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» –12,  «проти» – 0 , «утримались» –  0,  «не голосували» – 

1. 

Рішення прийнято. 
 

ВИСТУПИВ: Ясинський Г.І. з пропозицією стосовно поправок № 1613 та 1614 

Зведеної таблиці поправок, а саме, надати протокольне доручення по КП 

«Центр організації дорожнього руху», при формуванні адресного переліку по 

програмі будівництва світлофорних комплексів (код 146836) включити об’єкти 

«Будівництво світлофорного об'єкту бул. Ак. Вернадського - вул. М. Краснова» 

та «Будівництво світлофорного об'єкту вул. Семашка- В. Стуса» та виділити 

кошти, в межах асигнувань, передбачених КП «Центр організації дорожнього 

руху». 

ВИСТУПИЛА: Мельник Н.О. з коментарем, що по КП «Центр організації 

дорожнього руху» передбачено видатки на комплекс заходів з  будівництва 

світлофорних об’єктів, в тому числі проектування, у сумі 39 млн 500 тис грн. 

Це не поадресний перелік, це ті типи робіт, які потребують затвердження 

щорічного адресного переліку на відповідний рік, тому проголосувати окрему 

адресу, виконавчий орган не вбачає доцільним. Озвучені пропозиції щодо  

включення до поадресного переліку на 2020 рік, необхідно опрацьовувати з КП 

«Центр організації дорожнього руху» з метою врахування відповідних видатків 

в межах виділених асигнувань. 

В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Ясинський Г.І., Мельник Н.О.,       

Странніков А.М.. 
 

ВИСТУПИВ: Грушко В.В.- депутат Київської міської ради з пропозицією 

внести зміни у поправки № 1845 та № 1846, а саме, зменшити на суму 7 700,0 

тис. грн фінансування по об’єкту «РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ. КIОТО З 

ОРГАНIЗАЦIЄЮ ДОДАТКОВИХ В'ЇЗДIВ ТА ВИЇЗДIВ З ВУЛ. 

БРАТИСЛАВСЬКА», відповідно збільшити фінансування на суму 7,700 млн грн 

по об’єкту «КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК IНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ 

IНФРАСТРУКТУРИ МIКРОРАЙОНIВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С.ТРОЄЩИНА». 

ВИРІШИЛИ: Частково врахувати поправки № 1845 та № 1846, а саме, внести 

до їх зміни по головному розпоряднику бюджетних коштів – Деснянській 

районній в місті Києві державній адміністрації зменшити грн фінансування на 

суму                 7 700,00 тис грн. по об’єкту «РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ. КIОТО З 

ОРГАНIЗАЦIЄЮ ДОДАТКОВИХ В'ЇЗДIВ ТА ВИЇЗДIВ З ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА», 

відповідно збільшити фінансування на суму 7,700 млн грн по об’єкту 

«КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК IНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ 

МIКРОРАЙОНIВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С.ТРОЄЩИНА» 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» –11,  «проти» – 0 , «утримались» –  0,  «не голосували» – 

2. 

Рішення прийнято. 
 

ВИСТУПИВ: Павлик В.А. з пропозицією внести зміни у поправку № 1356 
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Зведеної таблиці поправок, а саме, по Дарницькій районній у місті Києві 

державній адміністрації зменшити фінансування по об’єкту «РЕКОНСТРУКЦIЯ 

СТАДIОНУ ГIМНАЗIЇ № 267, ВУЛ.АРХIТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7-А» на 4 млн грн. 

Таким чином передбачити фінансування по об’єкту у сумі 1 млн грн, в тому 

числі проекті роботи 300,0 тис грн. 

ВИРІШИЛИ: Частково врахувати поправку № 1356 Зведеної таблиці поправок, 

а саме, внести зміни по Дарницькій районній у місті Києві державній 

адміністрації зменшити фінансування по об’єкту «РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ 

ГIМНАЗIЇ № 267, ВУЛ.АРХIТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7-А» на 4 млн грн. Таким чином 

передбачити фінансування по цьому об’єкту у сумі 1 млн грн, в тому числі 

проекті роботи 300,0 тис грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» –13,  «проти» – 0 , «утримались» –  0,  «не голосували» – 

0. 

Рішення прийнято. 
 

ВИСТУПИВ: Ясинський Г.І. з  пропозицією надати протокольне доручення 

виконавчому органу, стосовно правок № 1616, № 1617, № 1618, № 1619 щодо 

яких виконавчим органом вказано, що не дотримані вимоги Бюджетного 

регламенту, не підтверджено покриття видатків. Це було прохання включити в 

поадресний перелік за кодом 7442 в межах фінансування яке призначено, 

чотири адреси по капітальному ремонту вулиць і аналогічно  правки № 1620, № 

1621,    № 1622, № 1623, по КП «Київтеплоенерго»  по капітальному ремонту 

теплових транзитних мереж за кодом класифікації 6010 в межах фінансування, 

передбаченого проєктом. Виступив з проханням надати відповідне протокольне 

доручення 

ВИРІШИЛИ: Надати відповідне протокольне доручення до озвученої 

депутатом Київської міської ради Ясинським Г.І. пропозиції. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» –12,  «проти» – 0 , «утримались» –  0,  «не голосували» – 

1. 

Рішення прийнято. 

 
ВИСТУПИВ: Депутат Київської міської ради Буділов М.М. із запитанням щодо 

поправок № 1353 та № 1359 Зведеної таблиці поправок, які передбачають 

зменшення фінансування у сумі 20 млн грн по об’єкту «РЕКОНСТРУКЦIЯ З 

ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКIЙ, 35 У 

ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА»  
ВИСТУПИВ: Мондриївський В.М. – заступник голови Київської  міської 

державної адміністрації з інформацією, що у 2020 році із бюджету міста Києва 

планується виділення коштів для здійснення реконструкції з добудовою 

загальноосвітнього школи  № 23 на вул. Путивльській, 35 у Деснянському 

районі м. Києва, при найближчому коригуванні бюджету м. Києва на 2020 рік 

буде збільшено обсяг фінансування по цьому об’єкту. 

В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Представники с. Биківня, депутат 

Київської міської ради Буділов М.М., заступник голови Київської  міської 

державної адміністрації Мондриївський В.М., Яловий В.Б., Странніков А.М. 

ВИРІШИЛИ: Доручити виконавчому органу Київської міської ради (Київській 
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міській державній адміністрації) та Деснянській районній в місті Києві 

державній адміністрації при підготовці проєкту рішення Київської міської ради 

щодо внесення змін до бюджету міста Києва на 2020 рік, передбачити 

збільшення фінансування по об’єкту «РЕКОНСТРУКЦIЯ З ДОБУДОВОЮ 

ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКIЙ, 35 У ДЕСНЯНСЬКОМУ 

РАЙОНI М.КИЄВА» у розмірі, який можливо буде освоїти у        2020 році. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» –12,  «проти» – 0 , «утримались» –  0,  «не голосували» – 

1. 

Рішення прийнято. 

 

ВИСТУПИВ: Мондриївський В.М. – заступник голови Київської  міської 

державної адміністрації з інформацією, що подані ним поправки, що містяться 

у Зведеній таблиці поправок за № 1347 - № 1383 є збалансованими.    

Мондриївський В.М. виступив з пропозицією підтримати зазначені поправки. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати поправки № 1347 - № 1383, що містяться у Зведеній 

таблиці поправок. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» –12,  «проти» – 0 , «утримались» –  0,  «не голосували» – 

1. 

Рішення прийнято. 

 

ВИСТУПИВ: Мондриївський В.М. – заступник голови Київської міської 

державної адміністрації з інформацією щодо поданої ним поправки, що 

міститься у Зведеній таблиці поправок за № 1350, яка передбачає по Дарницькій 

районній у місті Києві державній адміністрації зменшення фінансування по 

об’єкту «РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 160 НА ВУЛ. РОСIЙСЬКIЙ, 45» на  18 148 тис грн. Перерозподіл на  

ЗАВЕРШЕННЯ ЗДО ВАЦЛАВА ГАВЕЛА,81-А - 18148,0 тис. грн (з КПКВ 4117321 на 

КПКВ 0617321) з метою завершення будівництва  та введення закладу 

дошкільної освіти в дію у 2020 році. 

ВИРІШИЛИ: Врахувати частково поправку, що міститься у Зведеній таблиці 

поправок за № 1350, а саме, по Дарницькій районній у місті Києві державній 

адміністрації зменшити фінансування по об’єкту «РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ 

ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 160 НА ВУЛ. РОСIЙСЬКIЙ, 45» 

на сум 17 247, тис грн., та передбачити фінансування по об’єкту у сумі 1,0 млн 

грн, в тому числі проекті роботи 300,0 тис грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» –12,  «проти» – 0 , «утримались» –  0, «не голосували» – 

1. 

Рішення прийнято. 

 

ВИСТУПИВ: Мондриївський В.М. – заступник голови Київської міської 

державної адміністрації з пропозицією відхилити подану ним поправку, що 

міститься у Зведеній таблиці поправок за № 1357 та передбачає по Деснянській 

районній у місті Києві державній адміністрації  зменшення фінансування по 

об’єкту «БУДIВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ НА 36 КЛАСIВ У 20 

МIКРОРАЙОНI ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРIВЩИНА-ТРОЄЩИНА У 

ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI» фінансування на 1,5 млн грн. Перерозподіл направити 
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на об’єкт  «РЕСТАВРАЦІЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ».  

ВИРІШИЛИ: Відхилити поправку № 1357, що міститься у Зведеній таблиці 

поправок за заявою суб’єкта подання поправки. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» –12,  «проти» – 0 , «утримались» –  0,  «не голосували» – 

1. 

Рішення прийнято. 

 

ВИСТУПИВ: Ярошенко Р.В. з пропозицією стосовно надання протокольного 

доручення щодо опрацювання головним розпорядником коштів  поданих ним 

поправок, № 143, № 144, № 145, № 146 Зведеної таблиці поправок щодо їх 

включення, в межах головного розпорядника бюджетних коштів, до 

поадресного переліку об’єктів капітальних ремонтів асфальтового покриття за 

адресами: вул. Адама Міцкевича, вул. Васильченка, вул. Івана Світличного, вул. 

Мистецька       КК «Київавтодор». 

ВИРІШИЛИ: Доручити головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) опрацювати поправки, 

озвучені Ярошенком Р.В., № 143, № 144, № 145, № 146 Зведеної таблиці 

поправок та включення їх, в межах передбачених коштів, до поадресного 

переліку об’єктів капітальних ремонтів асфальтового покриття КК 

«Київавтодор». 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» –11,  «проти» – 0 , «утримались» –  0,  «не голосували» – 

2. 

Рішення прийнято. 
ВИСТУПИВ: Артеменко С.В. – депутат Київської міської ради з пропозицією 

врахувати правку № 994 Зведеної таблиці поправок, яка передбачає по 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації виділення коштів 

у сумі 7,0 млн грн на утеплення фасаду станції юних техніків – Центру 

науково-технічної творчості молоді м. Києва, вулиця Кибальчича Миколи, 12а 

у Дніпровському районі міста Києва. 

 

ВИСТУПИВ: Онуфрійчук В.М. - депутат Київської міської ради з інформацією 

щодо поданих їм поправок, що містяться у Зведеній таблиці поправок за № 421- 

№ 429, № 431, № 432, № 434, № 438, № 439, № 440, № 443, № 446, № 448 - № 

454, № 456, № 457 та виступив з пропозицією надати протокольне доручення 

Деснянській районній в місті Києві опрацювати подані ним поправки з метою 

виділення фінансування на вказаних у них об’єктах за рахунок передбачених 

видатків по головному розпоряднику. 

 

ВИСТУПИЛА: Дегтярьова Л.В. - депутат Київської міської ради з пропозицією 

надати протокольне доручення головним розпорядникам бюджетних коштів 

розглянути можливість виділення коштів, в межах передбачених їм видатків, на 

фінансування робіт по об’єктах, зазначених у поправках, а саме: 

- № 1670 щодо виділення коштів Департаменту освіти і науки  виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 

капітальний ремонт стадіону СЗШ № 302, вул. Декабристів 8-А,  Дарницького 
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району; 

- № 1671 щодо виділення коштів КП «Київзеленбуд»  у сумі 2,5 млн грн на 

капітальний ремонт парку імені Воїнів-інтернаціоналістів у Дарницькому 

районі; 

- № 1674 щодо виділення коштів по Дарницькому району на реконструкцію 

стадіону та спортивних споруд гімназії «Діалог» на вул. Кошиця Олександра, 6  

Дарницького району. 

 

ВИСТУПИВ: Ясинський Г.І. з інформацією, що ним  були надані поправки             

№ 1609, № 1610, № 1611, № 1612, які подавалися в межах передбаченого 

фінансування для КП «Київбудеконструкція» по програмі реконструкції та 

модернізації ліфтів. Виступив з проханням надати протокольне доручення 

Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),                           

КП «Київбудеконструкція» по програмі реконструкції та модернізації ліфтів 

врахувати пропозиції, в межах бюджетних призначень головного розпорядника, 

передбачених проєктом бюджету. 

 

ВИСТУПИВ: Васильчук В.В. – депутат Київської міської ради з інформацією, 

що ним подані поправки стосовно об’єктів  по галузі «Освіта» та з пропозицією 

дати протокольне доручення Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації опрацювати питання щодо врахування в межах видатків, 

передбачених головному розпоряднику, поправок, а саме: 

- поправка № 1482 стосовно Навчально - виховного комплексу 

«Берегиня», який потребує спортивного комплексу; 

-  поправка № 1483 яка стосується Дошкільного навчального закладу          

№ 438;  

- поправка № 1484 яка стосується Дошкільного навчального закладу № 

53;  

- та поправок № 1486, № 1487. 

 

ВИРІШИЛИ: Доручити головним розпорядникам бюджетних коштів в межах їх 

компетенції  опрацювати пропозиції депутатів Київської міської ради             

Онуфрійчука,  В.М., Дегтярьової Л.В., Артеменка С.В., Ясинського Г.І., 

Васильчука В.В. та Грушка В.В. (депутатом Київської міської ради            

Грушком В.В. на засіданні комісії передано  лист від 02.12.2019 № 

08/279/08/160) та розглянути можливість фінансування зазначених у них робіт 

за рахунок видатків в межах головних розпорядників бюджетних коштів. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» –11,  «проти» – 0, «утримались» –  0,  «не голосували» – 

2. 

Рішення прийнято. 
 

ВИСТУПИВ: Горбунов Я.В.  з пропозиціями внести технічні правки до 

поправок № 5 та № 6 Зведеної таблиці поправок, а саме, у колонці № 4, замість 

«Київська міська клінічна лікарня №4» та «Київська міська клінічна лікарня 

№5» слід вказати «Київська міська клінічна лікарня №3».  
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ВИРІШИЛИ: Внести технічні правки до поправок № 5 та № 6 Зведеної таблиці 

поправок, а саме, у колонці № 4, замість «Київська міська клінічна лікарня №4» 

та «Київська міська клінічна лікарня №5» слід вказати «Київська міська 

клінічна лікарня №3». 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» –12,  «проти» – 0, «утримались» –  0,  «не голосували» – 

1. 

Рішення прийнято. 

 

ВИСТУПИВ: Горбунов Я.В.  з пропозицією внести зміни до поправок №  11 та 

№ 12, вказавши замовником КП «Інженерний центр». 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до поправок №  11 та № 12, вказавши замовником 

виконання робіт - КП «Інженерний центр». 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» –13,  «проти» – 0, «утримались» –  0,  «не голосували» – 

0. 

Рішення прийнято. 

 
ВИСТУПИВ: Странніков А.М. з інформацією, що постійна комісія Київської 

міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку  залишає 

без розгляду поправки   № 1281 - № 1283, № 1285 - № 1287, № 1290 - № 1293,                 

№ 1296 - № 1299, № 1489, що  включені до Зведеної таблиці поправок до 

проєкту рішення Київської міської ради від 12.11.2019  № 08/231-3296/ПР «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», якими передбачається  здійснення фінансування, 

за рахунок видатків, що не належать до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Києва. 

 

ВИСТУПИВ: Странніков А.М. з інформацією, що поправки № 1936 - № 1950, 

що були подані виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською 

державною адміністрацією) до  Зведеної таблиці поправок, є збалансованими. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати поправки № 1936 - № 1950 Зведеної таблиці поправок 

до проєкту рішення Київської міської ради від 12.11.2019  № 08/231-3296/ПР 

«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». 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» –13,  «проти» – 0, «утримались» –  0,  «не голосували» – 

0. 

Рішення прийнято. 

 

ВИСТУПИВ: Странніков А.М. з коментарем, що поправки до проєкту 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», що були 

підтримані постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку, мають бути відображені в проєкті рішення 

Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2020 рік».  
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ВИРІШИЛИ: Доручити виконавчому органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) підготувати зведений збалансований документ, 

з урахуванням підтриманих на зазначеному засіданні поправок до проєкту 

рішення Київської міської ради від 12.11.2019 № 08/231-3296/ПР «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», та подати  його на розгляд  постійній комісії Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» –13,  «проти» – 0, «утримались» –  0,  «не голосували» – 

0. 

Рішення прийнято. 
 

 

2. Про  розгляд  проєкту рішення Київської міської ради «Про бюджет міста 

Києва на 2020 рік» (доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 12.11.2019 № 08/231-3297/ПР). 

СЛУХАЛИ: Інформацію Репіка В.М. — директора Департаменту фінансів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) щодо проєкту рішення Київської міської ради «Про бюджет міста 

Києва на 2020 рік» (доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 12.11.2019 № 08/231-3297/ПР). 

Доповідач зазначив, що вхідні дані по доходах бюджету міста Києва на 

2020 рік у базовому проєкті рішення  Київської міської ради «Про бюджет міста 

Києва на 2020 рік» становили 57 991,1 млн грн. 

Також доповідач звернув увагу на те, що виконавчий орган Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) з урахуванням змін до 

Бюджетного Кодексу України врахував додаткові бюджетні надходження від 

акцизу на нафтопродукти -  735 млн грн та з урахуванням статистики по сплаті 

податку на нерухоме майно юридичними особами – 100 млн грн, які викладені у 

пропозиціях виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) та надіслані листом від 29.11.2019 № 002-1687 до 

постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку. 

Репік В.М. наголосив, що по відношенню до прогнозу бюджету міста 

Києва, дохідна частина бюджету збалансована максимально і збільшена на                               

1 430 млн грн. 

Доповідач також підкреслив, що у зв’язку із зміною законодавства, до 

фіскальних ризиків по доходах міста Києва на 2020 рік відносяться кошти від 

сплати пайової участі. 

Також доповідач зазначив, виконавчим органом Київської міської ради 

(Київською міською державною адміністрацією) розглянуті поправки, 

викладені у Зведеній таблиці поправок до проєкту рішення від 12.11.2019                                       

№ 08/231-3297/ПР «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», більшість з яких 

подана з не дотриманням вимог частини 5 статті 6 Бюджетного регламенту 

Київської міської ради. Стосовно поправок до текстової частини, поданих 



16 

 

постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку та змін до додатку № 12 проєкту рішення, оформлених у 

вигляді Порівняльних таблиць, пропозиції щодо виправлення  технічної правки 

до додатку № 11 проєкту рішення виконавчий орган Київської міської ради 

(Київська міська державна адміністрація) надав позитивний висновок. 

 

ВИСТУПИВ: Странніков А.М. з пропозицією підтримати поправки, викладені у 

Зведеній таблиці поправок до проєкту рішення від 12.11.2019 № 08/231-3297/ПР 

«Про бюджет міста Києва на 2020 рік», щодо яких виконавчий орган Київської 

міської ради (Київська міська державна адміністрація) надавав позитивний 

висновок. 

 

 

ВИРІШИЛИ: Підтримати поправки, викладені у Зведеній таблиці поправок до 

проєкту рішення «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» від 12.11.2019                              

№ 08/231-3297/ПР, щодо яких виконавчий орган Київської міської ради 

(Київська міська державна адміністрація) надав позитивний висновок щодо 

можливості їх врахування. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» –11,  «проти» –0 , «утримались» – 0, «не голосували» – 2. 

Рішення прийнято. 

 

 
ВИСТУПИВ: Странніков А.М. з пропозицією підтримати поправки №№ 692-

696, викладені у Зведеній таблиці поправок до проєкту рішення «Про бюджет 

міста Києва на 2020 рік» від 12.11.2019 № 08/231-3297/ПР та визначити 

головним розпорядником бюджетних коштів – Київську міську раду 

(Секретаріат). 

 
ВИРІШИЛИ: Підтримати поправки №№ 692-696, викладені у Зведеній таблиці 

поправок до проєкту рішення «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» від 

12.11.2019 № 08/231-3297/ПР та визначити головним розпорядником 

бюджетних коштів – Київську міську раду (Секретаріат). 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» –11,  «проти» –0 , «утримались» – 0, «не голосували» – 2. 

Рішення прийнято. 
 

ВИСТУПИВ: Странніков А.М. з інформацією, що поправка № 697 дублює по 

суті пропозиції поправку № 710, викладену у Зведеній таблиці поправок до 

проєкту рішення «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» від 12.11.2019 № 

08/231-3297/ПР та запропонував одну з них відхилити, з метою уникнення їх 

задвоєння. 

 

ВИРІШИЛИ: Підтримати поправку № 710 та відхилити  поправку № 697, 

викладену у Зведеній таблиці поправок до проєкту рішення «Про бюджет міста 

Києва на 2020 рік» від 12.11.2019 № 08/231-3297/ПР. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» –11,  «проти» –0 , «утримались» – 0, «не голосували» – 2. 

Рішення прийнято. 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати поправку № 470, викладену у Зведеній таблиці 

поправок до проєкту рішення «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» від 

12.11.2019 № 08/231-3297/ПР, за умови прийняття відповідного рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 17 грудня 2015 року № 16/16 «Про затвердження Програми вирішення 

депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання 

передвиборних програм та доручень виборців на 2016 - 2020 роки». 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» –11,  «проти» –0 , «утримались» – 0, «не голосували» – 2. 

Рішення прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: Підтримати поправку постійної комісії Київської міської ради з 

питань бюджету та соціально-економічного розвитку, викладену у  

Порівняльній таблиці до Додатку 12 проєкту рішення «Про бюджет міста Києва 

на 2020 рік» від 12.11.2019 № 08/231-3297/ПР та доповнити Додаток 12 новим 

об’єктом, а саме: громадський проєкт № 561 «Наземний перехід до метро 

університет», визначивши по проєкту: головного розпорядника бюджетних 

коштів - Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), автора – 

Пасюту Сергія Володимировича, граничну вартість – 402 000 грн, визначити 

джерелом покриття видатків резервний фонд бюджету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» –12,  «проти» –0 , «утримались» – 0, «не голосували» – 1. 

Рішення прийнято. 

 
ВИСТУПИЛА: Мельник Н.О. – директор Департаменту економіки та інвестицій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) з інформацією, що зміни до Додатку 12 проєкту рішення «Про 

бюджет міста Києва на 2020 рік» від 12.11.2019 № 08/231-3297/ПР по 

громадських проєктах, які стосуються капітальних вкладень, необхідно також 

відобразити у проєкті рішення Київської міської ради від 12.11.2019                            

№ 08/231-3296/ПР «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». 

 

 

ВИСТУПИВ: Странніков А.М. з пропозицією щодо підтримки та надання 

доручення виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) зміни до Додатку 12 проєкту рішення «Про бюджет 

міста Києва на 2020 рік» від 12.11.2019 № 08/231-3297/ПР по громадських 

проєктах, які стосуються капітальних вкладень, відобразити також у проєкті 

рішення Київської міської ради від 12.11.2019 № 08/231-3296/ПР «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» 

 
ВИСТУПИВ: Представник Громадської бюджетної комісії з інформацією щодо 
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параметрів громадського бюджету на 2021 рік. 

 

 В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Репік В.М. — директор Департаменту 

фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), Странніков А.М. 

 

ВИСТУПИЛА: Кочур М.А. – депутат Київської міської ради з пропозицією 

поставити на окреме голосування поправку № 5,  викладену у Зведеній таблиці 

поправок до проєкту рішення «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» від 

12.11.2019 № 08/231-3297/ПР, а саме по головному розпоряднику бюджетних 

коштів - Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації 

передбачити 1 000 тис грн на проектні роботи та проведення експертизи по 

об’єкту «Реконструкція дошкільного навчального закладу №574 на 

вул.Архипенка 10-Г». 

 

В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ : Репік В.М. — директор Департаменту 

фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), Кочур М.А. - депутат Київської міської ради, 

Странніков А.М. 

 

ВИРІШИЛИ: Доручити Департаменту економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

спільно із головним розпорядником бюджетних коштів - Оболонською 

районною в місті Києві державною адміністрацією розглянути пропозицію 

депутата Київської міської ради Кочур М.А., викладену у поправці № 5 Зведеної 

таблиці поправок до проєкту рішення «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» від 

12.11.2019 № 08/231-3297/ПР щодо виділення 1 000 тис. грн. на проектні роботи 

та проведення експертизи по об’єкту «Реконструкція дошкільного навчального 

закладу №574 на вул.Архипенка 10-Г» та опрацювати питання щодо можливості 

врахування відповідних видатків при коригуванні бюджету міста Києва. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» –12,  «проти» –0 , «утримались» – 0, «не голосували» – 1. 

Рішення прийнято. 
 

ВИСТУПИВ: Васильчук В.В. – депутат Київської міської ради із запитаннями 

щодо негативного висновку виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) по  поправкам №№ 570-581, 

викладених у Зведеній таблиці поправок до проєкту рішення «Про бюджет 

міста Києва на 2020 рік» від 12.11.2019 № 08/231-3297/ПР. 

 

В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ : Репік В.М. — директор Департаменту 

фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), Васильчук В.В. - депутат Київської міської ради, 

Странніков А.М. 

 

ВИСТУПИВ: Странніков А.М. з пропозицією доручити виконавчому органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати 
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зведений, збалансований документ із врахуванням підтриманих постійною 

комісією Київської міської ради з питань бюджету  та соціально-економічного 

розвитку поправок до проєкту рішення Київської міської ради від 12.11.2019  № 

08/231-3297/ПР  «Про бюджет міста Києва на  2020 рік» та подати його на 

розгляд постійної комісії Київської ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку. 

 

ВИРІШИЛИ: Доручити виконавчому органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) підготувати зведений, збалансований документ 

із врахуванням підтриманих постійною комісією Київської міської ради з 

питань бюджету  та соціально-економічного розвитку поправок до  проєкту 

рішення Київської міської ради від 12.11.2019 № 08/231-3297/ПР  «Про бюджет 

міста Києва на 2020 рік» та подати його на розгляд постійної комісії Київської 

ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» –11,  «проти» –0 , «утримались» – 0, «не голосували» – 2. 

Рішення прийнято. 
 

ВИСТУПИЛА: Дегтярьова Л.В. - депутат Київської міської ради з інформацією 

щодо необхідності врахування поправки № 396, викладеної у Зведеній таблиці 

поправок до проєкту рішення від 12.11.2019 № 08/231-3297/ПР «Про бюджет 

міста Києва на 2020 рік», а саме щодо виділення коштів у сумі 40 000 тис грн по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) на закупівлю апарату комп’ютерної томографії для Київської 

міської клінічної лікарні № 1. 

 

ВИСТУПИІВ: Репік В.М. — директор Департаменту фінансів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з 

коментарем що з юридичної точки зору поправка № 396 до Зведеної таблиці 

поправок до проєкту рішення від 12.11.2019 № 08/231-3297/ПР «Про бюджет 

міста Києва на 2020 рік» є незбалансована, але вона може бути врахована 

головним розпорядником бюджетних коштів за рахунок видатків, передбачених 

на реалізацію міської  цільової програми «Здоров’я киян на 2020 – 2022 роки» 

при формуванні тендерного завдання на закупівлю обладнання. 

 

ВИРІШИЛИ: Доручити головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) врахувати поправку № 396 Зведеної 

таблиці поправок до проєкту рішення від 12.11.2019 № 08/231-3297/ПР «Про 

бюджет міста Києва на 2020 рік», а саме, щодо закупівлі апарату комп’ютерної 

томографії для Київської міської клінічної лікарні № 1 при реалізації міської  

цільової програми «Здоров’я киян на 2020 – 2022 роки». 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» –12,  «проти» –0 , «утримались» – 0, «не голосували» – 1. 

Рішення прийнято 
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3. Про розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації від 22.11.2019 № 2015 «Про перерозподіл 

видатків бюджету міста Києва, передбачених Управлінню екології та 

природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) на 2019 рік» (лист Департаменту 

економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації від 25.11.2019 №050/10-7046). 

СЛУХАЛИ: Інформацію Мальованого А.М. – начальника управління екології та 

природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) щодо розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації від 22.11.2019 

№ 2015 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених 

Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік» (лист 

Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації від 25.11.2019 №050/10-7046). 

          ВИРІШИЛИ: Погодити розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації від 22.11.2019 № 2015 «Про 

перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Управлінню екології 

та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) на 2019 рік» (лист Департаменту економіки та 

інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації від 25.11.2019 №050/10-7046). 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» –12,  «проти» –0 , «утримались» – 0,  «не голосували» –1. 

Рішення прийнято. 

 
4.      Про розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації від 27.11.2019 № 2058 «Про перерозподіл 

деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту 

транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік» (лист 

Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації від 27.11.2019         

№ 050/11-7125). 

СЛУХАЛИ: Інформацію Шпильового І.Ф. - в.о. директора Департаменту 

транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) щодо розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації від 

27.11.2019 № 2058 «Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, 

передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік» 

(лист Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації від 27.11.2019 № 

050/11-7125). 

В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯВ УЧАСТЬ: Ясинський Г.І. 
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          ВИРІШИЛИ: Погодити розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації від 27.11.2019 № 2058 «Про 

перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених 

Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік» (лист 

Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації від 27.11.2019 № 050/11-7125). 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 11,  «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 2. 

Рішення прийнято. 

 

5.      Про розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації від 27.11.2019 № 2059 «Про перерозподіл 

видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної 

інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) на 2019 рік (лист Департаменту 

транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 28.11.2019 №053-12184). 

  ВИРІШИЛИ: Погодити розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації від 27.11.2019 № 2059 «Про 

перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту 

транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік (лист Департаменту 

транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 28.11.2019 №053-12184). 

  ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 8,  «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 5. 

    Рішення не прийнято. 

 

6.      Про розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації від 27.11.2019 № 2061 «Про перерозподіл 

видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту будівництва 

та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік» (лист 

Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації від 27.11.2019         

№ 050/10-7124). 

          В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Денисенко В.М. - в.о. директора 

Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу 

Київської  міської  ради  (Київської міської державної адміністрації), Павлик 

В.А., Яловий В.Б. 

          ВИРІШИЛИ: Погодити розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації від 27.11.2019 № 2061 «Про 

перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту 

будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік» (лист 

Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації від 27.11.2019 № 050/10-7124). 
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ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 11,  «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 

2. 

Рішення прийнято. 

       

 7.       Про розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації від 26.11.2019 № 2040 «Про перерозподіл 

видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту охорони 

здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) на 2019 рік» (лист Департаменту економіки та 

інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації від 27.11.2019 № 050/09-7123). 

ВИРІШИЛИ: Погодити розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації від 26.11.2019 № 2040 «Про 

перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту 

охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) на 2019 рік» (лист Департаменту економіки та 

інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації від 27.11.2019 № 050/09-7123). 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 12,  «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 

1. 

Рішення прийнято. 

 
8.    Про розгляд листа Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

18.11.2019 № 061-11104/04.03 щодо розподілу видатків по спеціальному 

фонду (за рахунок 30 % надходжень орендної плати від здачі в оренду 

майна (приміщень) лікувально-профілактичних закладів комунальної 

власності міста Києва) на невідкладні ремонти приміщень (обладнання) 

закладів охорони здоров’я м. Києва на загальну суму 4 960,37 тис грн. 

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл видатків по спеціальному фонду (за рахунок    

30% надходжень орендної плати від здачі в оренду майна (приміщень) 

лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста Києва) на 

невідкладні ремонти приміщень (обладнання) закладів охорони здоров’я                              

м. Києва на загальну суму 4 960,37 тис грн., що викладені у листі Департаменту 

охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 18.11.2019 № 061-11104/04.03. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 11,  «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 

2. 

Рішення прийнято. 

 

          9.        Про проєкт рішення Київської міської ради «Про викуп нерухомого майна, 

яка перебуває у приватній власності, в зв’язку з реконструкцією 

транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги вулицею Вадима 

Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах у місті Києві» 
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(доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради 

від 25.11.2019  № 08/231-3576/ПР). 

                   СЛУХАЛИ: Інформацію Хоматової Н.М. - заступника директора з економіки  

комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних 

споруд м.Києва» щодо проєкту рішення Київської міської ради «Про викуп 

нерухомого майна, яка перебуває у приватній власності, в зв’язку з 

реконструкцією транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги 

вулицею Вадима Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах у 

місті Києві» (доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 25.11.2019  № 08/231-3576/ПР). 

                  В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Сулига Ю.А., Яловий В.Б., Ярошенко Р.В., 

Хоматова Н.М. - заступник директора з економіки  комунального підприємства 

«Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва». 

                   
ВИСТУПИВ: Странніков А.М. з інформацією, що у зв’язку із необхідністю 

підготовки документів виконавчим органом Київської міської ради (Київською 

міською державною адміністрацією) оголошується перерва у засіданні. 

 

 

Продовження засідання постійної комісії з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку від 04.12.2019 №25/181 

 
 

від 04.12.2019 

Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 

4 поверх, сесійна зала Київської міської ради 

11.30 

Склад комісії – 20 депутатів Київської міської ради. 

Присутні –  13 депутатів Київської міської ради, членів постійної комісії: 

Странніков А.М. - голова постійної комісії, головуючий; 

Маляревич О.В. - перший заступник голови постійної комісії  

(з питань інвестиційної діяльності); 

Костенко Л.В. 

Яловий В.Б. 

- заступник голови постійної комісії; 

- заступник голови постійної комісії; 

Ясинський Г.І. - секретар постійної комісії; 

Веремеєнко О.Л. - член постійної комісії; 

Горбунов Я.В.                       - член постійної комісії; 

Дрепін А.В. 

Никорак І.П. 

- член постійної комісії; 

- член постійної комісії; 

Павлик В.А. - член постійної комісії; 

Сулига Ю.А.   

Шлапак А.В.        

- член постійної комісії; 

- член постійної комісії; 

Ярошенко Р.В. - член постійної комісії. 

 

   

Відсутні – 7 депутатів Київської міської ради: Гончаров В.В., Кузик П.М.,           
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Левін В.І., Руденко О.П., Терентьєв М.О., Товмасян В.Г., Чернецький О.С.  

 

Запрошені: 

 
Корень О.В. - перший заступник директора Департаменту 

фінансів виконавчого органу Київради (Київської 

міської державної адміністрації); 

Мельник Н.О. - директор Департаменту економіки та інвестицій 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації); 

 Репік В.М.                        -     директор Департаменту фінансів виконавчого 

органу    

Київради (Київської міської державної  

адміністрації); 

Слончак В.В. - заступник голови Київської міської державної 

адміністрації; 

Хоматова Н.М. - заступник директора з економіки КП «Дирекція 

будівництва шляхово-транспортних споруд 

м.Києва». 

  

 Розгляд (обговорення) питань порядку денного: 

 
ВИСТУПИВ: Странніков А.М. з інформацією щодо прдовження розгляду питання 

№ 9 

 

   9.      Про проєкт рішення Київської міської ради «Про викуп нерухомого майна, 

яка перебуває у приватній власності, в зв’язку з реконструкцією 

транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги вулицею Вадима 

Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах у місті Києві» 

(доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради 

від 25.11.2019 № 08/231-3576/ПР).  

СЛУХАЛИ: Інформацію Слончака В.В. - заступника голови Київської міської 

державної адміністрації щодо проєкту рішення Київської міської ради «Про 

викуп нерухомого майна, яка перебуває у приватній власності, в зв’язку з 

реконструкцією транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги 

вулицею Вадима Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах у 

місті Києві» (доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 25.11.2019 №08/231-3576/ПР). 

В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Ярошенко Р.В., Яловий В.Б. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення Київської міської ради «Про викуп 

нерухомого майна, яка перебуває у приватній власності, в зв’язку з 

реконструкцією транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги 

вулицею Вадима Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах у 

місті Києві» (доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 25.11.2019 № 08/231-3576/ПР). 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 11,  «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 
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2. 

Рішення прийнято. 

 
ВИСТУПИВ: Странніков А.М. з пропозицією повернутись до розгляду 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації від 27.11.2019 № 2059 «Про перерозподіл видатків 

бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної 

інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) на 2019 рік (лист Департаменту транспортної 

інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 28.11.2019 №053-12184). 

ВИРІШИЛИ: Повернутися до розгляду розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації від 27.11.2019 

№ 2059 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених 

Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік (лист 

Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.11.2019 №053-

12184). 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 12,  «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 

1. 

Рішення прийнято. 

 

5.        Про розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації від 27.11.2019 № 2059 «Про 

перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту 

транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік (лист 

Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

28.11.2019 №053-12184). 

ВИРІШИЛИ: Погодити розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації від 27.11.2019 № 2059 «Про 

перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту 

транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік (лист Департаменту 

транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 28.11.2019 №053-12184). 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 11,  «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 

2. 

Рішення прийнято. 

 

ВИСТУПИВ: Странніков А.М.  з інформацією щодо продовження розгляду 

проєктів рішень Київської міської ради «Про внесення змін до Програми 

економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018–2020 роки, затвердженої 
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рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049» 

(доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

12.11.2019  № 08/231-3296/ПР) та «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» 

(доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

12.11.2019  № 08/231-3297/ПР). 

 

2.        Про  розгляд  проєкту рішення Київської міської ради «Про бюджет міста 

Києва на 2020 рік» (доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 12.11.2019 № 08/231-3297/ПР). 

ВИСТУПИВ: Странніков А.М. з інформацією, що на виконання доручення 

постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку, наданого на засіданні 03.12.2019, до постійної комісії 

надійшли два листи від виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 03.12.2019 №002-1706 та № 002-1707 із 

збалансованою уточненою редакцією проєкту рішення Київської міської ради 

від 12.11.2019 № 08/231-3297/ПР «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» та із 

збалансованою уточненою редакцією додатків 8, 9, 10, 11, 12 до проєкту 

рішення Київської міської ради від 12.11.2019  № 08/231-3296/ПР «Про 

внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 

20018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 

2017 року                     № 1042/4049» відповідно. 

ВИСТУПИВ: Странніков А.М. з пропозицією підтримати поправки до 

текстової частини проєкту рішення, що викладені у Порівняльній таблиці до 

проєкту рішення Київської міської ради від 12.11.2019 № 08/231-3297/ПР «Про 

бюджет міста Києва на 2020 рік», стосовно яких виконавчий орган Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) надав позитивний 

висновок щодо можливості врахування їх у проєкті рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати поправку до текстової частини проєкту рішення, а 

саме, частину 8 пункту 19.  Інші положення, що регламентують процес 

виконання бюджету міста Києва викласти в новій редакції: 

8) встановити, що: 

50 відсотків суми надходжень від оренди нерухомого та іншого індивідуально 

визначеного майна комунальної власності територіальної громади міста Києва 

(крім бюджетних установ і організацій, комунальних некомерційних 

підприємств у сфері охорони здоров'я, які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, комунальних підприємств, які здійснюють 

утримання об’єктів житлового фонду міста Києва) зараховуються до загального 

фонду бюджету міста Києва; 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» –12,  «проти» –0 , «утримались» – 0, «не голосували» – 1. 

Рішення прийнято. 
ВИРІШИЛИ: Підтримати виправлення технічної правки до Додатку № 11 

проєкту рішення, а саме: 

 
Зміни до Додатку 11 

02 Землі житлової забудови Виключити (технічна правка) 
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01.14 Для цілей підрозділів 01.01. 

- 01.13 та для забезпечення 

та використання земель 

природно-заповідного фонду 

3 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» –11,  «проти» –0 , «утримались» – 0, «не голосували» – 2. 

Рішення прийнято. 
ВИРІШИЛИ: Підтримати поправку, а саме, внести зміни до Додатку № 12, 

викладену у Порівняльній таблиці до проєкту рішення Київської міської ради 

від 12.11.2019 № 08/231-3297/ПР «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» та 

погоджену виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), змінивши головного розпорядника бюджетних коштів 

з Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) на Солом’янську районну в місті 

Києві державну адміністрацію по проєкту громадського бюджету № 404 

«Відкритий кубок зі скелелазіння серед студентів Солом'янського району «KPI 

Climbing Cup». 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» –11,  «проти» –0 , «утримались» – 0, «не голосували» – 2. 

Рішення прийнято. 
ВИСТУПИВ: Странніков А.М. з пропозицією підтримати поправки 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)          №№ 734-736, викладені у Зведеній таблиці поправок до 

проєкту рішення «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» від 12.11.2019 № 

08/231-3297/ПР, а саме, по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснити 

перерозподіл видатків в межах загального обсягу, передбаченого у проєкті 

рішення по департаменту. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати поправки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) №№ 734-736, викладені у Зведеній 

таблиці поправок до проєкту рішення «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» 

від 12.11.2019 № 08/231-3297/ПР, а саме, по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – Департаменту житлово-комунальної інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) здійснити перерозподіл видатків в межах загального обсягу, 

передбаченого у проєкті рішення по департаменту. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» –12,  «проти» –0 , «утримались» – 0, «не голосували» – 1. 

Рішення прийнято. 

 

ВИСТУПИВ: Странніков А.М. з пропозицією підтримати проєкт рішення 

Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 12.11.2019 № 

08/231-3297/ПР) з рекомендаціями, а саме, із врахуванням уточненої редакції 

проєкту рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» 

(лист виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 03.12.2019 № 002-1706), яка відображає проголосовані та 
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підтримані поправки, що містяться у Зведеній таблиці поправок до проєкту 

рішення Київської міської ради від 12.11.2019 № 08/231-3297/ПР «Про бюджет 

міста Києва на 2020 рік», а також проголосовані та підтримані поправки, які 

містяться у протоколі постійної комісії Київської міської ради з питань 

бюджету та соціально-економічного розвитку № 25/181 від 03-04.12.2019. 

 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення Київської міської ради «Про бюджет 

міста Києва на 2020 рік» (доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 12.11.2019 № 08/231-3297/ПР) з рекомендаціями, а 

саме, із врахуванням уточненої редакції проєкту рішення Київської міської ради 

«Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (лист виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.12.2019                    

№ 002-1706), яка відображає проголосовані та підтримані поправки, що 

містяться у Зведеній таблиці поправок до проєкту рішення Київської міської 

ради від 12.11.2019 № 08/231-3297/ПР «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», а 

також проголосовані та підтримані поправки, які містяться у протоколі 

постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку № 25/181 від 03-04.12.2019. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» –12,  «проти» –0 , «утримались» – 0, «не голосували» – 1. 

Рішення прийнято. 
 

1. Про розгляд  проєкту 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» (доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 12.11.2019  № 08/231-3296/ПР). 

ВИСТУПИВ: Странніков А.М. з інформацією, що на виконання доручення 

постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку від 03.12.2019 виконавчим органом Київської міської 

ради (Київською міською державною адміністрацією) листом від 03.12.2019                     

№ 002-1707) направлено збалансовану уточнену редакцію додатків 8, 9, 10, 11, 

12 до проєкту 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», яка 

відображає проголосовані та підтримані поправки, що містяться у Зведеній 

таблиці поправок до проєкту рішення Київської міської ради від 12.11.2019                

№ 08/231-3296/ПР «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», а також проголосовані та 

підтримані поправки, які містяться у протоколі постійної комісії Київської 

міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку № 25/181 

від 03.12.2019. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт 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» з рекомендаціями, а саме, із врахуванням збалансованої уточненої 
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редакції додатків 8, 9, 10, 11, 12 до проєкту 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» (лист виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації від 03.12.2019 № 002-1707), яка 

відображає проголосовані та підтримані поправки, що містяться у Зведеній 

таблиці поправок до проєкту рішення Київської міської ради від 12.11.2019 № 

08/231-3296/ПР «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», а також проголосовані та 

підтримані поправки, які містяться у протоколі постійної комісії Київської 

міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку № 25/181 

від 03.12.2019. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» –12,  «проти» – 0, «утримались» –  0,  «не голосували» – 

1. 

Рішення прийнято. 

 

 
10.    Про проєкт розпорядження Київського міського голови «Про вирішення 

фінансових питань» (кошти у сумі 258 874,58 грн, лист управління 

фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради 

від 28.11.2019   № 08/235-344). 

ВИРІШИЛИ: Погодити проєкт розпорядження Київського міського голови 

«Про вирішення фінансових питань» (кошти у сумі 258 874,58  грн, лист 

управління фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської 

міської ради від 28.11.2019 № 08/235-344). 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 12,  «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 

1. 

Рішення прийнято. 

 

 

11.     Про проєкт розпорядження Київського міського голови «Про вирішення 

фінансових питань» (кошти у сумі 276 828,60 грн, лист управління 

фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради 

від 28.11.2019 № 08/235-344). 

ВИРІШИЛИ: Погодити проєкт розпорядження Київського міського голови 

«Про вирішення фінансових питань» (кошти у сумі 276 828,60 грн, лист 

управління фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської 

міської ради від 28.11.2019 № 08/235-344). 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 11,  «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 

2. 

Рішення прийнято. 

 

 
12.   Про проєкт розпорядження Київського міського голови «Про вирішення 

фінансових питань» (кошти у сумі 857 822,30 грн, лист управління 
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фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради 

від 28.11.2019 № 08/235-344). 

ВИРІШИЛИ: Погодити проєкт розпорядження Київського міського голови 

«Про вирішення фінансових питань» (кошти у сумі 857 822,30  грн, лист 

управління фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської 

міської ради від 28.11.2019 № 08/235-344). 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 12,  «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 

1. 

Рішення прийнято. 

 

13.    Про проєкт розпорядження Київського міського голови «Про вирішення 

фінансових питань» (кошти у сумі 348 152,00 грн, лист управління 

фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради 

від 03.12.2019 №08/235-406). 

ВИРІШИЛИ: Погодити проєкт розпорядження Київського міського голови 

«Про вирішення фінансових питань» (кошти у сумі 348 152,00  грн, лист 

управління фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської 

міської ради від 03.12.2019 № 08/235-406). 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 12,  «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 

1. 

Рішення прийнято. 

 

14.        Про проєкт розпорядження Київського міського голови «Про вирішення 

фінансових питань» (кошти у сумі 519 015,69 грн, лист управління 

фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради 

від 03.12.2019 №08/235-406). 

ВИРІШИЛИ: Погодити проєкт розпорядження Київського міського голови 

«Про вирішення фінансових питань» (кошти у сумі 519 015,69 грн, лист 

управління фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської 

міської ради від 03.12.2019 № 08/235-406). 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 12,  «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 

1. 

Рішення прийнято. 

 

15.        Про проєкт розпорядження Київського міського голови «Про вирішення 

фінансових питань» (кошти у сумі 441 451,82 грн, лист управління 

фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради 

від 03.12.2019 №08/235-406). 

       ВИРІШИЛИ: Погодити проєкт розпорядження Київського міського голови 

«Про вирішення фінансових питань» (кошти у сумі 441 451,82 грн, лист 

управління фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської 

міської ради від 03.12.2019 № 08/235-406). 

  ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 11,  «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 

2. 

Рішення прийнято. 
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16.     Про проєкт розпорядження Київського міського голови «Про вирішення 

фінансових питань» (кошти у сумі 519 190,36 грн, лист управління 

фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради 

від 03.12.2019 №08/235-406). 

ВИРІШИЛИ: Погодити проєкт розпорядження Київського міського голови 

«Про вирішення фінансових питань» (кошти у сумі 519 190,36 грн, лист 

управління фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської 

міської ради від 03.12.2019 № 08/235-406). 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 11,  «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 

2. 

Рішення прийнято. 

 

17.       Про проєкт розпорядження Київського міського голови «Про вирішення  

фінансових питань» (кошти у сумі 34 241,95 грн, лист управління 

фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради 

від 03.12.2019 №08/235-406). 

ВИРІШИЛИ: Погодити проєкт розпорядження Київського міського голови 

«Про вирішення фінансових питань» (кошти у сумі 34 241,95 грн, лист 

управління фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської 

міської ради від 03.12.2019 № 08/235-406). 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 11,  «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 

2. 

Рішення прийнято. 

 

 

18.     Про проєкт розпорядження Київського міського голови «Про вирішення    

фінансових питань» (кошти у сумі 686 785,40 грн, лист управління 

фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради 

від 03.12.2019 №08/235-406). 

ВИРІШИЛИ: Погодити проєкт розпорядження Київського міського голови «Про 

вирішення фінансових питань» (кошти у сумі 686 785,40 грн, лист управління 

фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради від 

03.12.2019 № 08/235-406). 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 11,  «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 

2. Рішення прийнято. 

 

19.       Про проєкт розпорядження Київського міського голови «Про вирішення  

фінансових питань» (кошти у сумі 263 283,09 грн, лист управління 

фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради 

від 03.12.2019 №08/235-406). 

ВИРІШИЛИ: Погодити проєкт розпорядження Київського міського голови «Про 

вирішення фінансових питань» (кошти у сумі 263 283,09 грн, лист управління 

фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради від 

03.12.2019 № 08/235-406). 
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ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 12,  «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 

1. Рішення прийнято. 

20.     Про проєкт розпорядження Київського міського голови «Про вирішення 

фінансових питань» (кошти у сумі 385 589,60 грн, лист управління 

фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради 

від 03.12.2019 №08/235-406). 

ВИРІШИЛИ: Погодити проєкт розпорядження Київського міського голови «Про  

вирішення фінансових питань» (кошти у сумі 385 589,60 грн, лист управління 

фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради від 

03.12.2019 № 08/235-406). 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 11,  «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 

2. 

Рішення прийнято. 

 

 

    Голова     комісії                                                                    А. Странніков 

 

 

   Секретар комісії                                                                    Г. Ясинський     


