
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 11 жовтня 2018 року N 1803/5867

Про запровадження електронного врядування (e-governance) у
сфері оренди комунального майна міста Києва

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради 
від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських 
цільових програм у місті Києві", рішення Київської міської ради від 15 лютого 2018 року N 67/4131 "Про 
запровадження та безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва 
програмного комплексу "VlasCom", з метою запровадження сучасних цифрових технологій в сферу 
управління майном територіальної громади міста Києва, підвищення попиту на комунальне майно 
територіальної громади міста Києва серед його потенційних орендарів та забезпечення більшої прозорості 
в управлінні орендними відносинами в місті Києві Київська міська рада вирішила:

1. Внести зміни до Міської цільової програми "Управління об'єктами комунальної власності 
територіальної громади міста Києва на 2016 - 2018 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради 
від 23.02.2017 N 951/1955, згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Внести зміни до Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки, 
затвердженої рішенням Київської міської ради від 02 липня 2015 року N 654/1518 (із змінами і 
доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 28 липня 2016 року N 862/862, від 08 
грудня 2016 року N 543/1547, від 6 липня 2017 року N 729/2891, від 21 вересня 2017 року N 39/3046), згідно
з додатком 2 до цього рішення.

3. Доручити Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом 20 днів з дня прийняття цього рішення, 
підготувати та подати до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) бюджетний запит щодо фінансування заходів з реалізації цього рішення у 
2018 році за рахунок коштів бюджету міста Києва.

4. Оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань 

власності, постійну комісію Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами та постійну 
комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 
Київський міський голова В. Кличко

 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради

11.10.2018 N 1803/5867

Зміни
 до Міської цільової програми "Управління об'єктами комунальної

власності територіальної громади міста Києва на 2016 - 2018
роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від

23.02.2017 N 951/1955
1. У Додатку 2 Напрями діяльності, завдання та заходи міської цільової програми "Управління об'єктами



комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2016 - 2018 роки": позицію 1.5 викласти у 
такій редакції:

N
з/п

Пріоритетні
завдання

Заходи Термін
виконання

Виконавці Джере
ла

фінанс
ування

Вартість,
тис.

гривень

Очікувані
результати

2016

2017

2018

1. Уніфікація і 
автоматизація
процесів 
укладання, 
зміни, 
припинення і 
обліку 
правочинів 
щодо 
використання 
майна 
комунальної 
власності 
територіально
ї громади 
міста Києва (у 
тому числі 
договорів 
оренди) і 
забезпечення 
публічного 
доступу до 
інформації 
про ці 
правочини

1.5. Створення, впровадження та 
супроводження компонента щодо 
автоматизації процесу та повноти
інформації щодо етапів передачі 
в оренду комунального майна як 
складової частини Єдиної 
інформаційної системи 
Департаменту комунальної 
власності м. Києва, у тому числі 
інтеграція модулів Єдиної 
інформаційної системи 
Департаменту комунальної 
власності м. Києва, які 
використовуються для 
опрацювання питань, пов'язаних 
із укладанням, зміною, 
припиненням і обліком договорів 
оренди і інших договорів 
використання майна 
територіальної громади міста 
Києва (далі - правочини щодо 
використання майна) у 
інформаційно-аналітичну систему
"Управління майновим 
комплексом територіальної 
громади міста Києва" задля 
забезпечення уніфікованого 
автоматизованого і публічного 
процесу укладання, зміни, 
припинення і обліку правочинів 
щодо використання майна на базі
модуля (підсистеми) "Комісія 
власності" інформаційно-
аналітичної системи "Управління 
майновим комплексом 
територіальної громади міста 
Києва" (програмного комплексу 
"VlasCom"), запровадженого 
рішенням Київської міської ради 
від 15 лютого 2018 року
 N 67/4131 "Про запровадження 
та безоплатне прийняття до 
комунальної власності 
територіальної громади міста 
Києва програмного комплексу 
"VlasCom" з забезпеченням 
оприлюднення інформації, 
акумульованої цим модулем 
(підсистемою), на єдиному веб-
порталі 
www.vlascom.kyivcity.gov.ua

2016 -
2018

Департамент
комунальної 
власності м. 
Києва, 
апарат 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації
), районні в 
місті Києві 
державні 
адміністрації

Бюджет
міста 
Києва

400
300
300

Пришвидшенн
я і 
забезпечення 
прозорості 
процесів 
передачі 
нерухомого 
майна 
комунальної 
власності 
територіально
ї громади 
міста Києва в 
оренду та/або 
інше 
використання

 
Київський міський голова В. Кличко



 

Додаток 2
до рішення Київської міської ради

11.10.2018 N 1803/5867

Зміни
до Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"

на 2015 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради
від 02 липня 2015 року N 654/1518 (із змінами і доповненнями,

внесеними рішеннями Київської міської ради від 28 липня 2016
року N 862/862, від 08 грудня 2016 року N 543/1547, від 6 липня

2017 року N 729/2891, від 21 вересня 2017 року N 39/3046)
1. У Паспорті (загальна характеристика програми) Комплексної міської цільової програми "Електронна 

столиця" на 2015 - 2018 роки:
1.1. Позицію 9 викласти у такій редакції:
"

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації
програми

Всього у тому числі, за роками

2015 2016 2017 2018

 всього, у тому числі: 977691,2 24750,4 139764,5 679642,8 133533,5

9.1 коштів державного бюджету - - - - -

9.2 коштів бюджету м. Києва 977691,2 24750,4 139764,5 679642,8 133533,5

9.3 коштів інших джерел - - - - -

1.2. Абзац другий розділу 5 викласти у такій редакції:
"Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання Програми

Термін реалізації Програми, роки Усього витрат на
виконання Програми2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 24750,4 139764,5 679642,8 133533,5 977691,2

Бюджет м. Києва 24750,4 139764,5 679642,8 133533,5 977691,2

Кошти інших джерел - - - - -

2. У Напрямах діяльності та заходів Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 
2015 - 2018 роки" (додаток 1 до Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 
2018 роки):

2.1. Пункт 1.6 позиції 1 викласти в такій редакції:

 1.6. Створення 
інформаційно-
аналітичної 
системи 
"Управління 
майновим 
комплексом 
територіальної 
громади міста 
Києва", в тому 
числі 
супроводження 
модуля 
(підсистеми) 
"Комісія 
власності" 
(програмного 

2016 -
2018

Апарат ВО КМР 
(КМДА / КП 
"Головний 
інформаційно-
обчислювальний 
центр"

Бюдж
ет м. 
Києва

14450,0
2016 -
6750,0

Створення інформаційно-
аналітичної системи "Управління 
майновим комплексом 
територіальної громади міста 
Києва" на базі геоінформаційної 
системи. Створення інтерфейсу 
зовнішнього користувача системи. 
Введення в експлуатацію 
геоінформаційної системи в 
структурних підрозділах 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), районних 
в місті Києві державних 
адміністраціях, підприємствах, 
установах та організаціях, що 
належать до комунальної власності

Департамент 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій ВО КМР 
(КМДА) / КП 
"Головний 
інформаційно-
обчислювальний 
центр"

2017 -
4000,0
2018 -
3700,0



комплексу 
"VlasCom"), 
запровадженого 
рішенням 
Київської міської 
ради від 15 
лютого 2018 
року N 67/4131 
"Про 
запровадження 
та безоплатне 
прийняття до 
комунальної 
власності 
територіальної 
громади міста 
Києва 
програмного 
комплексу 
"VlasCom"

територіальної громади міста 
Києва. Створення системи 
містобудівного й топографічного 
моніторингу території для 
синхронної актуалізації бази 
геопросторових даних відповідно 
до зміни ситуації на місцевості. 
Інтеграція із геоінформаційними 
системами. Навчання фахівців. 
Інтеграція із іншими 
інформаційними ресурсами міста 
Києва. Створення КСЗІ та 
проведення її державної 
експертизи

.
2.2. Позицію "Всього" викласти у такій редакції:
"

  ВСЬОГО: (орієнтовний обсяг фінансування Програми, тис. 
гривень)

977691,2
2015 - 24750,4

2016 - 139764,5
2017 - 679642,8
2018 - 133533,5

".
3. Позицію 1 Очікуваних результативних показників Комплексної міської цільової програми "Електронна 

столиця" на 2015 - 2018 роки (додаток 2 до Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" 
на 2015 - 2018 роки) викласти у такій редакції:

"
N

з/п
Показники Одиниця

виміру
Роки

2015 2016 2017 2018

1. Витрат   

 Обсяг ресурсів, усього тис. грн 24750,4 139764,5 679642,8 133533,5

 у тому числі:      

1.1. Витрати на створення та 
супроводження ІТС

тис. грн 1200,0 77550,0 56800,0 34500,0

1.2. Витрати на створення та 
супроводження КСЗІ

тис. грн  5214,5 4650,0 4400,0

 
Київський міський голова В. Кличко
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© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2020
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