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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 
щодо розгляду проекту рішення Київської міської ради 
«Про запровадження експерименту щодо виплати 
грошової компенсації вартості надання соціальної 
послуги денного догляду дітям з тяжкими 
порушеннями розвитку» 

 
Шановний Юрію Володимировичу! 

 
Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», частини першої статті 20 Регламенту Київської міської 
ради надаю Вам на розгляд депутатське звернення.  

16.05.2018 року на засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань охорони здоров’я та соціального захисту розглядався проект рішення 
«Про запровадження експерименту щодо виплати грошової компенсації вартості 
надання соціальної послуги денного догляду дітям з тяжкими порушеннями 
розвитку». 

Так, за результатами розгляду вищезазначеного питання, відповідно до 
Протоколу № 6/51 постійної комісії Київської міської ради з питань охорони 
здоров’я та соціального захисту, було вирішено звернутись листом до 
Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) щодо вивчення проекту рішення 
Київради та надання до наступного засідання постійної комісії Київської міської 
ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту експертного висновку. 

30.05.2018 року відбулося чергове засідання постійної комісії Київської 
міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту, однак, на жаль 
експертний висновок, рекомендації або зауваження до проекту рішення 



Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) не були надані. 

Виходячи з вищевикладеного, враховуючи суспільну значимість в 
реалізації експерименту із забезпечення адресного надання соціальних послуг 
денного догляду дітям з тяжкими порушеннями розвитку в місті Києві, прошу 
Вас, шановний Юрію Володимировичу взяти під особистий контроль порушене 
у цьому депутатському зверненні питання та доручити структурним підрозділам 
Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) долучитися до розгляду проекту 
рішення Київської міської ради «Про запровадження експерименту щодо 
виплати грошової компенсації вартості надання соціальної послуги денного 
догляду дітям з тяжкими порушеннями розвитку» надавши свої пропозиції або 
зауваження. 

У разі необхідності проведення робочої зустрічі задля напрацювання 
пропозицій або зауважень до проекту рішення висловлюю свою готовність 
співпрацювати та бути запрошеною у підготовці відповідних матеріалів. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу повідомити мене 
за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 у термін передбачений частиною 
другою статті 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та 
частиною другою статті 20 Регламенту Київської міської ради. 

 
 
З повагою           Алла Шлапак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Виконавець: 
Слюсарев Іван Олександрович 
063-888-11-80 




