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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
VІIІ СКЛИКАННЯ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

      01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36                                       тел./факс.:(044)202-71-05, тел.:(044)202-70-38          

 

Протокол № 14/91 

засідання постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я 

та соціального захисту 

 

    від 22.07.2020          

          

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

                                  10-й поверх, к. 1017 (зала засідань), початок об 10:55. 

 

Склад комісії: 6 депутатів Київської міської ради.     

   

Присутні: 6 депутатів Київської міської ради, член(и) постійної комісії: 

 

Гелевей О.І. 

Крикунов Ю.В. 

 

голова постійної комісії 

заступник голови постійної комісії 

Іванченко В.А. 

Лобан Ю.М. 

Пабат О.В. 

Пестерєва Н.М.                            

заступник голови постійної комісії 

секретар комісії 

член комісії 

член комісії 

 

 

     Запрошені та присутні: 

 

Гінзбург В.Г. 

 

директор Департаменту охорони здоров’я виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

Світлий Р.В. 

 

директор Департаменту соціальної політики виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 
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Ріяко Л.М. заступник директора Департаменту соціальної 

політики виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

Сліпчук С.В. 

 

 

Сторожук В.П. 

заступник директора Департаменту фінансів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

депутат Київської міської ради 

Яцик В.А. 

Бондар М.Л. 

Кубанський С.А. 

      

Мартинова Л.Л. 

Зеленов К.Е. 

 

Стеценко Ю.П. 

 

Букало А.І. 

Федик Т.В. 

Назаренко В.В. 

Дерда І.І. 

Дима Н.П. 
Новосецький М.М. 

депутат Київської міської ради 

народний депутат України  

голова Ради  Київської   міської профспілки працівників 

охорони здоров’я  

голова правління громадської організації «ПСИХАБІЛІТІ» 

завідуючий відділенням комунального некомерційного 

підприємства Клінічної лікарні «Психіатрія» міста Києва 

представник ГО «Всеукраїнське об’єднання інвалідів та 

учасників війни «ІНАТО» 

представник ВГО ДІМФО 

заступник голови КО ВПМП України 

представник Координаційної ради  

голова Всеукраїнської спілки інвалідів Чорнобиля 

голова ПК КНП ЦПМСД Печерського району 

голова правління ГО КМО УТОС 

                                        помічники депутатів Київської міської ради 

                                        представники громадськості.                                                                                                              

 

                                              Порядок денний 

 

1. Про заслуховування звіту Департаменту соціальної політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  про хід 

виконання міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 

роки за I за півріччя 2020 року (вих. від 08.07.2020 №051/12171-004). 

Доповідач: директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

 

2. Про заслуховування звіту Департаменту соціальної політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про хід 

виконання міської комплексної цільової програми «Київ без бар'єрів» на                

2018-2021 роки за I півріччя 2020 року (вих. №051/460/6511-15/6 від 09.07.2020). 

Доповідач: директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 
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3. Про розгляд листа Департаменту соціальної політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської адміністрації) щодо погодження списку 

осіб – мешканців м. Києва, рекомендованих для надання безкоштовної 

стоматологічної допомоги в КП «Київської міської стоматологічної поліклініки» 

(вих. від 07.07.2020 №051-к10-1473/06-20). 

Доповідач: директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

 

4. Про розгляд звернень громадських організацій: ГО «Всеукраїнське об’єднання 

інвалідів та учасників війни «ІНАТО» (вх. від 13.07.2020 № 08/15105), української 

Спілки  ветеранів Афганістану (вх. від 13.07.2020 №08/15090) та від  громадської 

Спілки «КООРДИНАЦІЙНА РАДА» організацій осіб з інвалідність м. Києва                      

(вх. від 14.07.2020 №08/КО-2665) щодо відновлення відділу взаємодії з 

громадськими організаціями ветеранів та осіб з інвалідністю у структурі 

Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації). 

Доповідачі: представники громадських організацій, директор Департаменту 

соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). 

 

5. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до 

Міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2020-2022 роки» (доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 02.07.2020                   

№ 08/231-1670/ПР), є правовий висновок управління правового забезпечення 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.07.2020 

№08/230-1073. 

Доповідач: директор Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської адміністрації). 

 

6. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про надання згоди на 

передачу цілісного майнового комплексу Київської міської клінічної 

офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока» у державну власність» 

(доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

25.06.2020 № 08/231-1621/ПР). 

Доповідачі: депутати Київської міської ради Меліхова Т.І., Бондаренко В.Д.,    

Пабат О.В., Омельченко О.О., представники Київської міської клінічної 

офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока». 

 

7. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про надання згоди на 

передачу цілісного майнового комплексу Київського міського центру 

репродуктивної та перинатальної медицини у державну власність» (доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 25.06.2020                             

№ 08/231-1622/ПР). 
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Доповідачі: депутати Київської міської ради Меліхова Т.І., Бондаренко В.Д.,    

Пабат О.В., Омельченко О.О., представники Київського міського центру 

репродуктивної та перинатальної медицини. 

 

8. Щодо проведення заходів в закладах охорони здоров'я м. Києва у зв’язку з 

коронавірусною інфекцією (COVID-19). 

Доповідач: директор Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської адміністрації). 

 

9. Про розгляд звернення депутата Київської міської ради Лобан Ю.М. щодо   

заслуховування директора Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) стосовно 

призначення головних лікарів закладів охорони здоров’я міста Києва за останніх 6 

місяців (2019-2020 рр.)  (вх. від 10.03.2020 № 08/5753). 

Доповідач: директор Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

 

10. Про розгляд звернення Київської міської профспілкової організації працівників 

охорони здоров’я щодо виплати безповоротньої фінансової допомоги «4-3-1» 

медичним працівникам комунальних закладів охорони здоров’я, що надають 

первинну медичну допомогу (вих. від 10.07.2020 №116). 

Доповідачі: голова Київської міської профспілкової організації працівників охорони 

здоров’я С. Кубанський, представник Департаменту економіки та інвестицій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), представник Департаменту фінансів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

 

11. Про розгляд доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 07.07.2020 № 08/14446 щодо звернення організації передові 

медичні технології «ЗДОРОВА  НАЦІЯ» (вих  від 06.07.2020 №060720-1). 

Доповідач: представник організації передові медичні технології «ЗДОРОВА 

НАЦІЯ». 

 

12. Про розгляд звернення громадської організації «ПСИХАБІЛІТІ»  щодо 

виділення коштів на підтримку Центру медико-соціальної реабілітації 

комунального некомерційного підприємства Клінічної лікарні «Психіатрія» міста 

Києва (вх. від 03.07.2020 №08/14094). 

Доповідачі: представники громадської організації «ПСИХАБІЛІТІ» та 

комунального некомерційного підприємства Клінічної лікарні «Психіатрія» міста 

Києва. 
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13. Про повторний розгляд звернення Українського товариства сліпих Київської 

міської організації УТОС щодо отримання соціальної послуги з фізичного 

супроводу (вх. від 17.06.2020 №08/12983). 

Доповідачі: директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представник 

Українського товариства сліпих Київської міської організації УТОС. 

 

14. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про здійснення 

діяльності суб’єктами господарювання на території м. Києва в умовах запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2» (доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 03.04.2020 № 08/231-1196/ПР), є правовий висновок управління 

правового забезпечення Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 25.06.2020 №08/230-939. 

Доповідач: депутат Київської міської ради Назаренко В.Е. 

 

15. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про надання згоди на 

передачу права власності на земельну ділянку для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд у пров. 7-му Садовому, 2-б у 

Деснянському районі міста Києва у комунальну власність територіальної громади 

міста Києва» справа (681272741) (доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 13.03.2020 № 08/231-639/ПР). 

Доповідач: представник Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

 

16. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про надання згоди на 

передачу права власності на земельну ділянку для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Радистів, 111 у 

Деснянському районі міста Києва у комунальну власність територіальної громади 

міста Києва» справа (568527978)  (доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 22.04.03.2020 № 08/231-640/ПР). 

Доповідач: представник Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

 

17. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про надання згоди на 

передачу права власності на земельну ділянку для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд у пров. 7-му Садовому, 27-в у 

Деснянському районі міста Києва у комунальну власність територіальної громади 

міста Києва» справа (342989550) (доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 22.04.03.2020 № 08/231-1133/ПР). 

Доповідач: представник Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

18. Різне. 
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                       Голосування щодо затвердження порядку денного: 

 

СЛУХАЛИ: Гелевея О.І. щодо прийняття за основу порядку денного засідання 

постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти за основу порядок денний засідання постійної комісії 

Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: Гелевея О.І. щодо наповнення порядку денного засідання постійної 

комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту. 

ВИСТУПИЛА: Лобан Ю.М. з пропозицією про внесення до порядку денного 

засідання розгляд питання стосовно завершення роботи робочої групу щодо 

незаконної передачі частини консультативно-діагностичної поліклініки по                           

вул. Пушкінська, 40. 

ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного засідання розгляд питання про 

завершення роботи робочої групу щодо незаконної передачі частини 

консультативно-діагностичної поліклініки по вул. Пушкінська, 40. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: Гелевея О.І. щодо прийняття в цілому порядку денного засідання 

постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти в цілому порядок денний засідання постійної комісії 

Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: Гелевея О.І. щодо зміни черговості розгляду питань порядку денного. 

ВИСТУПИЛА: Лобан Ю.М. з пропозицією першочергового розглянути питання 

15,16,17 порядку денного засідання комісії. 

ВИРІШИЛИ: Першочергового розглянути питання 15,16,17 порядку денного 

засідання комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: Гелевея О.І., який проінформував про регламент часу проведення  

комісії та звернувся до присутніх на засіданні з пропозицією повідомити про 

наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів. 

 

Розгляд (обговорення) питань порядку денного: 

Зміна черговості. 

15. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про надання згоди 

на передачу права власності на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у                    
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пров. 7-му Садовому, 2-б у Деснянському районі міста Києва у комунальну 

власність територіальної громади міста Києва» справа (681272741) (доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 13.03.2020 

№ 08/231-639/ПР). 

Доповідач: представник Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

СЛУХАЛИ: Гелевея О.І. 

ВИСТУПИЛА: Міхнюк І. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення Київради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1. 

Рішення прийнято. 

 

Зміна черговості. 

16. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про надання згоди 

на передачу права власності на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Радистів, 111 у Деснянському районі міста Києва у комунальну власність 

територіальної громади міста Києва» справа (568527978)  (доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

22.04.03.2020 № 08/231-640/ПР). 

Доповідач: представник Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

СЛУХАЛИ: Гелевея О.І. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення Київради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1. 

Рішення прийнято. 

 

Зміна черговості. 

17. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про надання згоди 

на передачу права власності на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у пров. 

7-му Садовому, 27-в у Деснянському районі міста Києва у комунальну 

власність територіальної громади міста Києва» справа (342989550) (доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

22.04.03.2020 № 08/231-1133/ПР). 

Доповідач: представник Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

СЛУХАЛИ: Гелевея О.І. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення Київради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1. 

Рішення прийнято. 
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1. Про заслуховування звіту Департаменту соціальної політики виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  про 

хід виконання міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 

2019-2021 роки за за I півріччя 2020 року (вих. від 08.07.2020 №051/12171-004). 

Доповідач: директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

*Відеотрансляція щодо обговорення даного  питання розміщена на офіційному веб-

сайті Київради (www.kmr.ua) відповідно до ч.9 ст.11 Регламенту, затвердженого 

рішенням Київради від 07.07.2016 №579/579).   

СЛУХАЛИ: Гелевея О.І. 

ВИСТУПИЛИ: Світлий Р.В., Лобан Ю.М., Крикунов Ю.В., Ріяко Л.М., Яцик В.А., 

Пабат О.В. 

За результатом обговорення: 

ВИРІШИЛИ: Прийняти звіт до відома. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утрималось» – 2, «не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 

 

2. Про заслуховування звіту Департаменту соціальної політики виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про 

хід виконання міської комплексної цільової програми «Київ без бар'єрів» на                

2018-2021 роки за I півріччя 2020 року (вих. №051/460/6511-15/6 від 09.07.2020). 

Доповідач: директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

СЛУХАЛИ: Гелевея О.І. 

ВИСТУПИЛИ: Світлий Р.В., Лобан Ю.М., Гелевей О.І.  

Лобан Ю.М. запропонувала відкласти розгляд питання. 

За результатом обговорення: 

ВИРІШИЛИ: Відкласти розгляд питання до проведення робочої групи, яка має 

відбутися 01.08.2020. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1. 

Рішення прийнято. 

 

3. Про розгляд листа Департаменту соціальної політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської адміністрації) щодо погодження 

списку осіб – мешканців м. Києва, рекомендованих для надання безкоштовної 

стоматологічної допомоги в КП «Київської міської стоматологічної 

поліклініки» (вих. від 07.07.2020 №051-к10-1473/06-20). 

Доповідач: директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

СЛУХАЛИ: Гелевея О.І. 

ВИСТУПИЛИ: Світлий Р.В., Лобан Ю.М. 

ВИРІШИЛИ: Погодити список осіб – мешканців м. Києва, рекомендованих для 

надання безкоштовної стоматологічної допомоги в КП «Київської міської 
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стоматологічної поліклініки» згідно з додатком до листа Департаменту соціальної 

політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

адміністрації від 07.07.2020 № 051-к10-1473/06-20. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1. 

Рішення прийнято. 

 

4. Про розгляд звернень громадських організацій: ГО «Всеукраїнське 

об’єднання інвалідів та учасників війни «ІНАТО» (вх. від 13.07.2020 № 

08/15105), української Спілки  ветеранів Афганістану (вх. від 13.07.2020 

№08/15090) та від  громадської Спілки «КООРДИНАЦІЙНА РАДА» 

організацій осіб з інвалідність м. Києва (вх. від 14.07.2020 №08/КО-2665) щодо 

відновлення відділу взаємодії з громадськими організаціями ветеранів та осіб 

з інвалідністю у структурі Департаменту соціальної політики виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Доповідачі: представники громадських організацій, директор Департаменту 

соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації). 

*Відеотрансляція щодо обговорення даного  питання розміщена на офіційному веб-

сайті Київради (www.kmr.ua) відповідно до ч.9 ст.11 Регламенту, затвердженого 

рішенням Київради від 07.07.2016 №579/579).   

СЛУХАЛИ: Гелевея О.І. 

ВИСТУПИЛИ: Стеценко Ю.П., Гелевей О.І., Ріяко Л.М., Крикунов Ю.В.,                   

Бондар М.Л., Світлий Р.В., Назаренко В.В., Сторожук В.П., Гончаренко М.,                    

Букало А.І., Лобан Ю.М., Орешкович І.  

За результатом обговорення: 

1. ВИРІШИЛИ: Звернутись листом до Департаменту соціальної політики 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) з проханням змінити назву Департаменту та надати  інформацію 

постійній комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту про повноваження Департаменту, конкретного відділу, посадові інструкції 

осіб, які будуть займатись питаннями взаємодії з громадськими організаціями 

ветеранів та осіб з інвалідністю у структурі Департаменту та відомості (документи) 

щодо питань,  озвучених депутатом Київради Сторожуком В.П. під час 

обговорення даного питання (термін – до 01.08.2020).  

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1. 

Рішення прийнято. 

 

 2. ВИРІШИЛИ: Доручити Департаменту соціальної політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) організувати 

робочу зустріч в режимі проведення прямої трансляції із суб’єктами подання 

даного звернення для вирішення організаційних питань, попередньо 

опублікувавши дату та час зустрічі на сайті  Київради та при можливості 

повідомивши депутата Київради Сторожука В.П.  (термін – до 01.08.2020).  
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ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1. 

Рішення прийнято. 

 

5. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до 

Міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2020-2022 роки» (доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 02.07.2020 

№ 08/231-1670/ПР), є правовий висновок управління правового забезпечення 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

15.07.2020 №08/230-1073. 

Доповідач: директор Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської адміністрації). 

СЛУХАЛИ: Гелевея О.І. 

ВИРІШИЛИ: Повторно підтримати проєкт рішення Київради «Про внесення змін до 

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

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1. 

Рішення прийнято. 

 

6. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про надання згоди на 

передачу цілісного майнового комплексу Київської міської клінічної 

офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока» у державну власність» 

(доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

25.06.2020 № 08/231-1621/ПР). 

Доповідачі: депутати Київської міської ради Меліхова Т.І., Бондаренко В.Д.,    

Пабат О.В., Омельченко О.О., представники Київської міської клінічної 

офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока». 

СЛУХАЛИ: Гелевея О.І. 

ВИСТУПИЛИ: Гінзбург В.Г., Лобан Ю.М., Пабат О.В., Гелевей О.І. 

За результатом обговорення: 

ГОЛОСУВАЛИ: Підтримати проєкт рішення Київради «Про надання згоди на 

передачу цілісного майнового комплексу Київської міської клінічної 

офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока» у державну власність». 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» – 2, «проти» – 0, «утрималось» – 3,                        

«не голосували» – 1. 

Рішення не прийнято. 

 

7. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про надання згоди на 

передачу цілісного майнового комплексу Київського міського центру 

репродуктивної та перинатальної медицини у державну власність» (доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 25.06.2020 

№ 08/231-1622/ПР). 

Доповідачі: депутати Київської міської ради Меліхова Т.І., Бондаренко В.Д.,    

Пабат О.В., Омельченко О.О., представники Київського міського центру 

репродуктивної та перинатальної медицини 
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СЛУХАЛИ: Гелевея О.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: Підтримати проєкт рішення Київради «Про надання згоди на 

передачу цілісного майнового комплексу Київського міського центру 

репродуктивної та перинатальної медицини у державну власність». 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» – 2, «проти» – 0, «утрималось» – 4,                        

«не голосували» – 0. 

Рішення не прийнято. 

 

8. Щодо проведення заходів в закладах охорони здоров'я м. Києва у зв’язку з 

коронавірусною інфекцією (COVID-19). 

Доповідач: директор Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської адміністрації). 

*Відеотрансляція щодо обговорення даного  питання розміщена на офіційному веб-

сайті Київради (www.kmr.ua) відповідно до ч.9 ст.11 Регламенту, затвердженого 

рішенням Київради від 07.07.2016 №579/579).   

СЛУХАЛИ: Гелевея О.І. 

ВИСТУПИЛИ: Гінзбург В.Г., Гелевей О.І.  

За результатом обговорення: 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 

 

9. Про розгляд звернення депутата Київської міської ради Лобан Ю.М. щодо   

заслуховування директора Департаменту охорони здоров'я виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

стосовно призначення головних лікарів закладів охорони здоров’я міста 

Києва за останніх 6 місяців (2019-2020 рр.)  (вх. від 10.03.2020 № 08/5753). 

Доповідач: директор Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

*Відеотрансляція щодо обговорення даного  питання розміщена на офіційному веб-

сайті Київради (www.kmr.ua) відповідно до ч.9 ст.11 Регламенту, затвердженого 

рішенням Київради від 07.07.2016 №579/579).   

СЛУХАЛИ: Гелевея О.І. 

ВИСТУПИЛИ: Гінзбург В.Г., Лобан Ю.М., Дерда І.І., Гелевей О.І. 

За результатом обговорення: 

1. ВИРІШИЛИ: Прийняти інформацію до відома. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 

2. ВИРІШИЛИ: Звернутись листом до Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) щодо надання постійній комісії Київської міської ради з питань 

охорони здоров’я та соціального захисту інформації щодо питань,  озвучених 
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депутатом Київради Лобан Ю.М.  під час обговорення даного питання (термін – до 

01.08.2020). 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 

10. Про розгляд звернення Київської міської профспілкової організації 

працівників охорони здоров’я щодо виплати безповоротньої фінансової 

допомоги «4-3-1» медичним працівникам комунальних закладів охорони 

здоров’я, що надають первинну медичну допомогу (вих. від 10.07.2020 №116). 

Доповідачі: голова Київської міської профспілкової організації працівників 

охорони здоров’я С. Кубанський, представник Департаменту економіки та 

інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), представник Департаменту фінансів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

*Відеотрансляція щодо обговорення даного  питання розміщена на офіційному 

веб-сайті Київради (www.kmr.ua) відповідно до ч.9 ст.11 Регламенту, 

затвердженого рішенням Київради від 07.07.2016 №579/579).   

СЛУХАЛИ: Гелевея О.І. 

ВИСТУПИЛИ: Кубанський С.А., Сипчук С.В., Гелевей О.І., Лобан Ю.М.,                     

Федик Т.В., Дима Н.Г., Пабат О.В. 

За результатом обговорення: 

1. ВИРІШИЛИ: Визнати роботу директора Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) незадовільною. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2. 

Рішення прийнято. 

2. ВИРІШИЛИ: Звернутись листом до Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), подати на розгляд постійній комісії Київської міської ради з питань 

охорони здоров’я та соціального захисту відповідні зміни до Міської цільової 

програми «Здоров’я киян» на 2020-2022 роки, враховуючи дане звернення 

Київської міської профспілкової організації працівників охорони здоров’я. 

Звернутись листом до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), підтримати відповідні 

зміни до Міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2020-2022 роки, 

враховуючи дане звернення Київської міської профспілкової організації 

працівників охорони здоров’я. Звернутись листом  до Київського міського голови 

Кличка В.В. та до заступника голови Київської міської державної адміністрації 

Мондриївського В.М. щодо підтримки відповідних змін до Міської цільової 

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

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0,                  

«не брали участі у голосуванні»  – 1. 

Рішення прийнято. 
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11. Про розгляд доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 07.07.2020 № 08/14446 щодо звернення організації передові 

медичні технології «ЗДОРОВА  НАЦІЯ» (вих  від 06.07.2020 №060720-1). 

Доповідач: представник організації передові медичні технології «ЗДОРОВА 

НАЦІЯ». 

СЛУХАЛИ: Гелевея О.І. 

ВИСТУПИЛИ: Лобан Ю.М., представник. 

Лобан Ю.М. запропонувала виключити презентацію та зняти з розгляду дане 

питання. 

ВИРІШИЛИ: Зняти з розгляду питання.   

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 

 

12. Про розгляд звернення громадської організації «ПСИХАБІЛІТІ»  щодо 

виділення коштів на підтримку Центру медико-соціальної реабілітації 

комунального некомерційного підприємства Клінічної лікарні «Психіатрія» 

міста Києва (вх. від 03.07.2020 №08/14094). 

Доповідачі: представники громадської організації «ПСИХАБІЛІТІ» та 

комунального некомерційного підприємства Клінічної лікарні «Психіатрія» 

міста Києва. 

СЛУХАЛИ: Гелевея О.І. 

ВИСТУПИЛИ: Мартинова Л.Л., Зеленов К.Є., Гелевей О.І., Федик Т.В. 

За результатом обговорення: 

ВИРІШИЛИ: Звернутись листом до Департаменту охорони здоров’я виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо 

внесення змін до Міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2020-2022 роки 

відповідно до даного звернення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: Пабата О.В., Гелевея О.І. 

ВИРІШИЛИ: Звернутись листом до Кличка В.В. про надання постійній комісії 

Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту 

інформації щодо результату дисциплінарного впровадження відповідно до 

директора Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації). 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 

 

13. Про повторний розгляд звернення Українського товариства сліпих 

Київської міської організації УТОС щодо отримання соціальної послуги з 

фізичного супроводу (вх. від 17.06.2020 №08/12983). 
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Доповідачі: директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представник 

Українського товариства сліпих Київської міської організації УТОС. 

СЛУХАЛИ: Гелевея О.І. 

ВИСТУПИЛИ: Ріяко Л.М., Пабат О.В., Новосецький М.М., Гелевей О.І.,                      

Крикунов Ю.В. 

Пабат О.В. запропонував зобов’язати  Департамент соціальної політики 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) забезпечити, у разі необхідності, фінансування Київського центру 

незрячих  для можливості надання відповідних послуг в повному обсязі. 

Крикунов Ю.В. запропонував листом порекомендувати  Департаменту соціальної 

політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) передбачити для утвореного ним Київського центру незрячих  

функцію надання послуг, при необхідності внести відповідні зміни до штатного 

розпису цього центру, та у разі необхідності фінансування, проінформувавши і  

громадську організацію. Разом з тим, провести круглий стіл для порозуміння та 

взаємодії. 

За результатом обговорення: 

ВИРІШИЛИ: Звернутись листом до Департаменту соціальної політики 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)  з пропозиціями озвученими депутатом Київради Пабатом О.В. та 

депутатом Київради Крикуновим Ю.В. під час обговорення даного питання. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 

 

14. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про здійснення 

діяльності суб’єктами господарювання на території м. Києва в умовах 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 03.04.2020 № 08/231-1196/ПР), є 

правовий висновок управління правового забезпечення Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.06.2020 №08/230-939. 

Доповідач: депутат Київської міської ради Назаренко В.Е. 

СЛУХАЛИ: Гелевея О.І. 

ВИСТУПИЛА: Лобан Ю.М.                   

ВИРІШИЛИ: Повторно підтримати проєкт рішення Київради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 

 

15. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про надання згоди 

на передачу права власності на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у пров. 

7-му Садовому, 2-б у Деснянському районі міста Києва у комунальну 
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власність територіальної громади міста Києва» справа (681272741) (доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 13.03.2020 

№ 08/231-639/ПР). 

Доповідач: представник Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Зміна черговості. 

 

16. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про надання згоди 

на передачу права власності на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Радистів, 111 у Деснянському районі міста Києва у комунальну власність 

територіальної громади міста Києва» справа (568527978)  (доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

22.04.03.2020 № 08/231-640/ПР). 

Доповідач: представник Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Зміна черговості. 

 

17. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про надання згоди 

на передачу права власності на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у пров. 

7-му Садовому, 27-в у Деснянському районі міста Києва у комунальну 

власність територіальної громади міста Києва» справа (342989550) (доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

22.04.03.2020 № 08/231-1133/ПР). 

Доповідач: представник Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Зміна черговості. 

 

18 (різне). Про розгляд питання щодо завершення роботи робочої групу щодо 

незаконної передачі частини консультативно-діагностичної поліклініки по 

вул. Пушкінська, 40. 

Доповідач: депутати Київської міської ради Лобан Ю.М. 

СЛУХАЛИ: Гелевея О.І. 

ВИСТУПИЛА: Лобан Ю.М.  

Лобан Ю.М. проінформувала про діяльність робочої групи щодо незаконної 

передачі частини консультативно-діагностичної поліклініки по вул. Пушкінська, 40 

та запропонувала «закрити» дану робочу групу, враховуючи наказ Департаменту 

комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 13.07.2020 № 339 «Про визнання 

таким, що втратив чинність, наказ  Департаменту комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 25 березня 2020 року №209 «Про закріплення за комунальним 
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некомерційним підприємством «Центр спортивної медицини міста Києва» нежилих 

приміщень у будинку на вул. Пушкінській, 40 у м. Києві». 

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома інформацію щодо діяльність робочої групи. 

«Закрити» робочу групу. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0,                      

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: Іванченка В.А., який повідомив про намір відізвати свій голос при 

голосуванні питання щодо оцінки роботи  керівника Департаменту охорони 

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

адміністрації) та запропонував повернутись до розгляду цього питання.  

ВИСТУПИЛИ: Гелевей О.І., Лобан Ю.М., Пабат О.В.  

ГОЛОСУВАЛИ: Повернутись до розгляду питання.  

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» – 3, «проти» – 3, «утрималось» – 0,                        

«не голосували» – 0. 

Рішення не прийнято. 

 

 

 

 

Голова комісії                                                            Олег ГЕЛЕВЕЙ 

 

 

 

          Секретар комісії                                                            Юлія ЛОБАН  
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