
 

Міські цільові програми 

 

 
 

1) Про затвердження Комплексної міської цільової програми 

екологічного благополуччя міста Києва на 2019 - 2021 роки (Від 11.12.2018 № 

08/231-4287/ПР). (Доп. Мальований А.М.).  

 

 

 

2) Про внесення змін до Міської цільової програми розвитку 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста 

Києва на 2017-2019 роки. (Від 07.12.2018 № 08/231-4277/ПР). (Доп. Ткачук 

Р.С.). 

 

 

 

3) Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч 

киянам» на 2019 - 2021 роки. (Від 05.12.2018 № 08/231-4262/ПР). (Доп. 

Крикунов Ю.В.). 

 

 

 

4) Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь 

та спорт столиці» на 2019 - 2021 роки. (Від 05.12.2018 № 08/231-4264/ПР). (Доп. 

Гутцайт В.М.). 

 

 

 

5)  Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта 

Києва. 2019-2023 роки». (Від 05.12.2018 № 08/231-4263/ПР). (Доп. Фіданян 

О.Г.).  

 

 

 

6) Про затвердження Комплексної міської цільової програми 

«Електронна столиця» на 2019–2022 роки. (Від 04.12.2018 № 08/231-4260/ПР). 

(Доп. Назаров Ю.Л.). 

 

7) Про затвердження Міської цільової програми розвитку 

інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2019 – 2021 роки. (Від 

30.11.2018 № 08/231-4240/ПР). (Доп. Хонда М.П.). 

 

 

 



8) Про затвердження міської цільової комплексної програми 

профілактики та протидії злочинності в місті Києві «Безпечна столиця» на 2019 

- 2021 роки. (Від 30.11.2018 № 08/231-4254/ПР). (Доп. Загуменний Д.М.) 

 

 

 

9) Про затвердження Міської комплексної цільової програми «Київ 

без бар’єрів» на 2018-2021 роки. (Від 29.11.2018 № 08/231-4233/ПР). (Доп. 

Крикунов Ю.В.). 

 

 

 

10) Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в 

місті Києві на 2019 -2021 роки. (Від 14.11.2018 № 08/231-4050/ПР). (Доп. 

Тараненко А.П.). 

 

 

 

11) Про затвердження міської цільової програми «Охорона та 

збереження культурної спадщини м. Києва на 2019-2021роки». (Від 13.11.2018 

№ 08/231-4049/ПР). (Доп. Никоряк О.Д.). 

 

 

 

12) Про затвердження Комплексної міської цільової програми 

«Столична культура: 2019 – 2021 роки». (Від 13.11.2018 № 08/231-4045/ПР). 

(Доп. Попова Д.О.). 

 

 

 

13) Про затвердження міської цільової програми «Діти. Сім’я. Столиця 

на 2019-2021 роки». (Від 09.11.2018 № 08/231-3942/ПР). (Доп. Танцюра В.А.). 

 

 

14) Про внесення змін до міської цільової програми «Сприяння 

розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2017 – 2019 рр.». (Від 

02.11.2018 № 08/231-3843/ПР). (Доп. Деніс О.В.). 

 

 

15) Про затвердження Міської цільової програми «Управління 

об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019 

— 2021 роки» (Доп. Гудзь А.А.) 

 

 

16) Про затвердження міської цільової програми «Комплексна 

програма реалізації містобудівної політики на 2019-2021 роки». (Від 13.11.2018 

№ 08/231-4041/ПР). (Доп. Свистунов О.В.). 


