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Директору Департаменту соціальної політики 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
 
СВІТЛОМУ 
Руслану Валентиновичу 

 
ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 
 До мене, як до депутата Київської міської ради звертаються представники 
міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я» (далі – 
УФГЗ, Додаток №1).  
 За словами представників, справа в тому, що УФГЗ як благодійна організація не в 
змозі за власні ресурси забезпечувати сталість та підтримку важливих соціальних проектів 
– «Соціальна квартира для вагітних жінок і матерів з дітьми раннього віку у складних 
життєвих обставинах у м.Києві» (Додаток №2) та Денного центру «Право на здоров'я». 
 
 Разом з тим, рішенням Київської міської ради від 28.02.2019 № 165/6821 було 
затверджено  міську цільову програму  «Соціальне партнерство» на 2019–2021 роки. Наразі, 
з відкритих джерел відомо, що дану програму планують затверджувати і на наступні роки, 
однак її проект поки не оприлюднено. 
 
 Заявники стверджують, що минулі роки регулярно виникали численні складнощі з 
поданням вищезгаданих проектів до участі у даній МЦП, відтак своєчасне оприлюднення 
тексту програми та, зокрема, алгоритму участі громадських організацій та  благодійних 
фондів дозволить належним чином підготуватись. 
 

На виконання моїх повноважень як депутата Київської міської ради та керуючись 
ст.13 Закону України «Про місцеве самоврядування», 

 
прошу: 

1. Розглянути додані звернення заявників, та, в межах компетенції, вжити заходів, 
спрямованих на вирішення питань, піднятих у них, зокрема - шляхом включення у 
встановленому порядку соціальних проектів – «Соціальна квартира для вагітних 
жінок і матерів з дітьми раннього віку у складних життєвих обставинах у м.Києві» 
та Денного центру «Право на здоров'я».до переліку проектів (заходів), що 
реалізуються у рамках МЦП «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки. 
 

https://dsp.kyivcity.gov.ua/files/2019/4/16/1mpc_sp_2016_2018.pdf
https://dsp.kyivcity.gov.ua/files/2019/4/16/1mpc_sp_2016_2018.pdf


2. Надати інформацію щодо термінів оприлюднення та затвердження міської цільової 
програми «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки. Якщо програму затверджено 
та оприлюднено – надати копію відповідного документу. 
 

3. Надати роз'яснення щодо алгоритму участі громадських організацій та благодійних 
фондів у міській цільовій програмі «Соціальне партнерство», зокрема – щодо строків 
подання проектів, критеріїв відбору, оцінювання проектів та інформації щодо складу 
конкурсної комісії. 
 

4. Надати інформацію щодо проектів (заходів) та їх авторів, що було реалізовано у 
рамках МЦП «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роках станом на сьогодні. 

 
Додатки:  
1.  Лист-звернення від МБФ «Українська фундація громадського здоров'я» щодо 

включення в Київську міську цільову програму «Соціальне партнерство» на 2022-2024 рр. 
2. Опис проекту, що має соціальну спрямованість «Соціальна квартира для вагітних 

жінок і матерів з дітьми раннього віку у складних життєвих обставинах у м.Києві» 
 
Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене у визначений законом 

термін, шляхом надсилання листа на електронну пошту: semenova.kseniia@kmr.gov.ua 
 

З повагою,  
депутат Київської міської ради                                                                  Ксенія СЕМЕНОВА 
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