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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    

                 Проєкт порядку денного засідання постійної комісії Київської   
                 міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту

                                             на  27.11.2019 

 11:00 
 (місце проведення: Київська міська рада, 
 м. Київ, вул. Хрещатик, 36, 
 5-й поверх, (к.514)  

1. Про підготовку та розгляд проєкту рішення Київської міської ради - до другого 
читання (порівняльна таблиця до нього) прийнятого за основу на пленарному 
засіданні сесії Київської міської ради 14.11.2019 «Про надання матеріальної 
допомоги при народженні дитини» (доручення заступника міського голови – 
секретаря Київської міської ради від 26.02.2019 № 08/231-930/ПР).
  Доповідач: голова постійної комісії Київської міської ради з питань охорони 
здоров’я та соціального захисту.
 
2. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про забезпечення 
додержання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення», (доручення заступника міського голови – 
секретаря Київської міської ради від 08.10.2019 № 08/231-3052/ПР), є лист від 
Департаменту фінансів від 14.11.2019 №054-09/2974.
     Доповідачі: депутат Київської міської ради Балицька О.С., представник 
Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації).

3. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про створення умов для 
реалізації прав і законних інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення» (доручення заступника міського голови – секретаря Київської 
міської ради від 08.10.2019 № 08/231-3053/ПР).
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     Доповідачі: депутат Київської міської ради Балицька О.С., представник 
Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації).

4. Про розгляд звернення депутата Київської міської ради Пабата О.В. (вх. від 
23.10.2019 №24422) щодо зауважень до проєкту рішеня Київської міської ради  
«Про забезпечення додержання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення» (доручення заступника міського голови – 
секретаря Київської міської ради від 08.10.2019 № 08/231-3052/ПР) та проєкту 
рішення Київської міської ради «Про створення умов для реалізації прав і 
законних інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення» 
(доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 
08.10.2019 № 08/231-3053/ПР).
      Доповідач: депутат Київської міської ради Пабат О.В.

5. Про звернення депутата Київської міської ради Лобан Ю.М. щодо протоколу 
засідання робочої групи від 08.11.2019 стосовно обговорення шляхів впровадження 
«Програми профілактики та лікування скаліотичної деформації хребта у дітей на 
2020-2024 роки» (вх. від 13.11.2097 № 08/26440).
     Доповідач: депутат Київської міської ради - голова робочої групи Лобан Ю.М.

6. Про звернення депутата Київської міської ради Лобан Ю.М. щодо заслуховування 
звіту директора некомерційного комунального підприємства «Київська 
стоматологія» про діяльність некомерційного комунального підприємства «Київська 
стоматологія»  за період з початку його створення (вх. від 13.11.2019 № 08/26436).
    Доповідачі: депутат Київської міської ради Лобан Ю.М., директор 
некомерційного комунального підприємства «Київська стоматологія».

7. Про розгляд листа Департаменту соціальної політики виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо погодження 
списку осіб - мешканців міста Києва, рекомендованих для надання безкоштовної 
стоматологічної допомоги в комунальному підприємстві «Київська міська 
стоматологічна поліклініка» (вих. від 05.11.2019 № 051-К10-1473/10-19).
      Доповідач: представник Департаменту соціальної політики виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

8. Про заслуховування звіту Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо стану 
виконання міських цільових програм за 9 місяців 2019 року, зокрема:
-Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки, 
додаток №1;
-Міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 
роки, додаток №2;
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-Міської цільової програми «Здоров'я киян» на 2017-2019 роки, додаток №3    
(вих. від 01.11.2019 №061/10604/04.03).
     Доповідач: Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської адміністрації).

9. Про розгляд листа Департаменту соціальної політики виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо збільшення 
фінансової підтримки у 2020 громадським організаціям відповідно до міської 
цільової програми «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки Спілці Самаритян 
України Київського об'єднання, Товариству Червоного Хреста України Київського 
об'єднання а також включення до міської цільової програми «Соціальне 
партнерство» на 2019-2021 роки коштів для забезпечення функціонування 
Соціальної квартири для вагітних жінок та молодих матерів із дітьми у місті Києві 
та денного центру «Право на здоров'я» благодійного фонду «Українська фундація 
громадського здоров'я» (вх. від 24.10.2019 №051-10785-009/2).
      Доповідачі: представник Департаменту соціальної політики виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представник 
Спілки Самаритян України Київського об'єднання, представник Товариства 
Червоного Хреста України Київського об'єднання, представник центру «Право на 
здоров'я» благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я».

10. Про розгляд листа Київської міської організації Товариства Червоного Хреста 
України щодо виділення коштів з міського бюджету на забезпечення діяльності 
медико-соціальних центрів (вх. від 04.11.2019 №08/25471).
 Доповідач: представник Київської міської організації Товариства Червоного 
Хреста України.

11. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради  «Про продаж на 
земельних торгах земельної ділянки (або права оренди на неї) на вул. 
Чабанівській, 10 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва, 
експлуатації та обслуговування станції швидкої медичної допомоги» (справа 
436497684), (доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 
ради від 14.11.2019 № 08/231-3314/ПР).
        Доповідач: представник Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської адміністрації).    

12. 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 
провулку 2-му Садовому, 1-а у Деснянському районі міста Києва в комунальну 
власність територіальної громади міста Києва» (справа 708110271), (доручення 
заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 14.11.2019 № 
08/231-3318/ПР). 
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        Доповідач: представник Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської адміністрації).    

13.  Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про надання Державному 
підприємству "ЦЕНТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТВАРИН" у постійне 
користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель 
закладів охорони здоров'я на вул. Гвардійській, 20  у Голосіївському районі 
міста Києва» (справа 36396174), (доручення заступника міського голови – 
секретаря Київської міської ради від 29.10.2019 № 08/231-3239/ПР).
      Доповідачі: представник Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської адміністрації), представник Державного 
підприємства "ЦЕНТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТВАРИН".    

14.  Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про надання Державному 
підприємству «Про надання Київській міській туберкульозній лікарні №2 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у постійне користування для обслуговування будівель і споруд лікарні 
на Гостомельському шосе, 8 в Оболонському р-ні м. Києва» (справа 786844018), 
(доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 
19.11.2019 № 08/231-3458/ПР).
      Доповідачі: представник Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської адміністрації), представник Київської 
міської теберкульозної лікарні №2.    

 15. РІЗНЕ.   


