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Проект 

 

 

РЕЗОЛЮЦІЯ 
 

Учасники ІІ-го Форуму громадських рад міста Києва «Велика 

Столиця – 2019», проаналізувавши роботу Громадської ради при 

виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній 

адміністрації) та громадських рад при районних в місті Києві державних 

адміністраціях у 2018 році, взявши за основу рішення профільних комітетів 

Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській 

міській державній адміністрації), громадських рад при районних в місті 

Києві державних адміністраціях, тематичних секцій Форуму вважаємо за 

необхідне при формуванні програми соціально-економічного розвитку та 

бюджету зосередити увагу Київської міської державної адміністрації та її 

структурних підрозділів на вирішенні у 2019 році таких проблемних питань: 
 

 
I - Здобутки і труднощі проведення медичної реформи в місті Києві 

 

№ Опис проблемного 

питання, яке потребує 

вирішення. 

Пропозиції по вирішенню 

проблемного питання. 

Яке управлінське 

рішення необхідно 

прийняти. Терміни 

Відповідальний від 

КМДА 

Відповідальний від 

громадськості 

1 Відсутність координації 

дій влади і громадськості 

з питань організації і 

проведення медичної 

реформи в м. Києві 

Ініціювати створення 

Координаційної ради з 

питань організації і 

проведення медичної 

реформи в м. Києві 

Розпорядження 

КМДА 

 

Департамент 

охорони здоров’я 

КМДА 

 

Громадська рада 

при КМДА 

2 Рішення про оптимізацію 

закладів охорони 

здоров’я в період 

проведення 

реформування галузі 

може негативно 

вплинути на якість 

проведення реформи 

охорони здоров’я в 

м.Києві та потребує 

ретельного аналізу щодо 

можливих наслідків 

Встановити мораторій на 

рішення Київської міської 

ради та КМДА стосовно 

оптимізації мережі закладів 

охорони здоров’я на період 

проведення реформування 

галузі 

 

 

Розпорядження 

Київського 

міського голови 

 

Заступник голови 

КМДА,   

Департамент 

охорони здоров’я 

КМДА 

 

Громадська рада 

при КМДА,               

Рада Київської  

міської профспілки 

працівників 

охорони здоров’я 

3 Не всі заклади охорони 

здоров’я, які надають 

вторинну 

(спеціалізовану) 

Ініціювати перетворення 

лікарень м. Києва в 

комунальні некомерційні 

підприємства та 

Рішення Київської 

міської ради, 

Розпорядження 

КМДА 

Заступник голови 

КМДА,     

Департамент 

охорони здоров’я 
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амбулаторно-

поліклінічну допомогу 

достатньо підготовлені 

до заключення договорів 

з Національною службою 

здоров’я України в 2019 

році, а саме: 

Завершення 

автономізації, тобто 

реєстрація ЗОЗ в 

організаційно-правовій 

формі комунального 

некомерційного 

підприємства (стосується 

лікарень); 

Комп’ютеризація 

робочих місць всіх 

лікарів-спеціалістів з 

підключенням до 

електронної системи 

охорони здоров’я (через 

електронну медичну 

інформаційну систему) 

забезпечення закладів 

охорони здоров’я, які 

надають вторинну 

(спеціалізовану) 

амбулаторно-клінічну 

допомогу оргтехнікою та їх 

оснащення відповідно до 

табелю оснащення 

 

КМДА 

Громадська рада 

при КМДА              

4 Відсутність місцевих 

стимулів та заохочень 

для медичних 

працівників та 

недостатній рівень 

заробітної плати, а відтак 

і соціального захисту 

медичних працівників, 

можливість вибору між 

комунальним та 

приватним сектором 

стають перешкодою в 

залученні молодих 

спеціалістів до роботи в 

галузі та спричиняють 

плинність 

висококваліфікованих 

фахівців 

Розробити та прийняти 

Міську цільову програму 

місцевих стимулів та 

заохочень для медичних 

працівників  

Рішення Київської 

міської ради, 

Розпорядження 

КМДА 

Заступник голови 

КМДА,    

Департамент 

охорони здоров’я 

КМДА 

 

Громадська рада 

при КМДА,               

Рада Київської 

міської профспілки 

працівників 

охорони здоров’я 

5 Приєднання до КНП 

«Київська стоматологія» 

стоматологічних 

відділень і кабінетів 

Консультативно-

діагностичних центрів 

міста Києва створює 

важко керовану 

структуру (74 філії) та 

може з часом  призвести 

до знищення деяких 

Затвердити структуру КНП 

«Київська стоматологія», 

залишивши в його 

структурі лише лікувальні 

заклади, які передбачені 

рішенням Київської міської 

ради від 21.11.2017 року. 

Рішення щодо подальшого 

приєднання 

стоматологічних відділень і 

кабінетів Консультативно-

Рішення Київської 

міської ради, 

Розпорядження 

КМДА 

Заступник 

голови КМДА,    

Департамент 

охорони здоров’я 

КМДА 

 

Громадська рада 

при КМДА,  

Рада Київської 

міської профспілки 

працівників 
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стоматологічних 

відділень і кабінетів, 

особливо дитячих 

діагностичних центрів міста 

Києва до структури  КНП 

«Київська стоматологія» 

приймати після оцінки 

результатів його діяльності 

за певний період 

охорони здоров’я 

6 Відсутність потужної 

соціальної реклами для 

поширення інформації 

про хід реалізації та мету 

медичної реформи. Не всі 

кияни розуміють суть 

процесу та очікувані 

результати 

 

Розробити та прийняти 

програму широкої 

соціальної рекламно-

інформаційної кампанії 

щодо мети реформи та ходу 

її реалізації, а таож щодо 

необхідності обрання 

громадянами лікарів 

первинної ланки і 

укладення з ними договорів 

на медичне обслуговування 

Розпорядження 

КМДА 

Заступник голови 

КМДА,    

Департамент 

охорони здоров’я 

КМДА 

 

Громадська рада 

при КМДА               

7 Недостатній рівень 

залучення громадських 

експертів та широких 

верств громадськості на 

етапі підготовки проектів 

рішень по галузі 

Залучати Громадську раду 

при КМДА до процесу 

обговорення під час 

прийняття відповідальних 

рішень, що стосуються 

охорони здоров’я киян 

План роботи 

Департаменту 

охорони здоров’я 

КМДА 

Департамент 

охорони здоров’я 

КМДА 

Громадська рада 

при КМДА               
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II - Містобудування 

 

№ Опис проблемного 

питання, яке потребує 

вирішення 

Пропозиції по вирішенню 

проблемного питання 

Яке управлінське 

рішення 

необхідно 

прийняти. 

Терміни 

Відповідальний від 

КМДА 

Відповідальний від 

громадськості 

1 Вдосконалення 

процедури та порядку 

проведення громадських 

слухань щодо 

врахування громадських 

інтересів під час 

розроблення проектів 

містобудівної 

документації в місті 

Києві 

Надати право громадськості 

міста Києва, через інститути 

громадських рад, провести 

громадську і правову 

експертизу існуючого 

порядку проведення 

громадських слухань щодо 

врахування громадських 

інтересів під час розроблення 

проектів містобудівної 

документації в місті Києві та 

внести узгоджені пропозиції 

щодо вдосконалення такого 

порядку. 

Доручити Департаменту 

містобудування та 

архітектури КМДА за 

участю Громадської ради 

при КМДА розробити нове 

«Положення про організацію 

та проведення громадських 

слухань з питань 

містобудівної діяльності в 

місті Києві» 

Розпорядження 

КМДА 

Заступник голови 

КМДА,    

Департамент 

містобудування та 

архітектури  

КМДА 

 

Громадська рада 

при КМДА 

 

2 Введення в експлуатацію 

і підключення до 

інженерних мереж 

об’єктів незавершеного 

будівництва житла, в 

яких фактично 

проживають мешканці, 

які постраждали від дій 

несумлінних 

забудовників 

Вивчити відповідний досвід 

вирішення зазначеного 

питання на прикладі 

проблемної забудови 

«Перлини Троєщини». 

Створити комісію (робочу 

групу) за участю профільних 

департаментів КМДА, 

Громадської ради при КМДА 

та залучених фахівців з 

питань напрацювання 

єдиного порядку дій 

постраждалих інвесторів 

житлового будівництва і 

влади щодо вдосконалення 

(спрощення) процедури 

введення в експлуатацію і 

підключення до інженерних 

мереж об’єктів 

Розпорядження 

КМДА  

Заступник голови 

КМДА,    

Директори 

профільних 

департаментів 

КМДА 

 

Громадська рада 

при КМДА 
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незавершеного будівництва 

житла, в яких фактично 

проживають мешканці, які 

постраждали від дій 

несумлінних забудовників. 

3 Забудовники зобов’язані 

передавати КМДА 4% 

пайових внесків від 

вартості прийнятих в 

експлуатацію 

новозбудованих 

житлових приміщень. А 

також від 6 до 10%, як 

переможці конкурсу 

(аукціону).  

Цей ресурс повинен бути 

використаний на 

розвиток 

інфраструктури.  

Фактично ці кошти 

використовуються не за 

цільовим призначенням, 

частково розкрадаються. 

Так, житлові 

приміщення, які 

передаються від 

забудовника, продаються 

комунальним 

підприємством 

«Житлоінвестбуд – 

УКБ». 

При цьому 50% від 

отриманих коштів 

перераховуються на 

рахунки Київської 

міської державної 

адміністрації, а інші 50% 

залишаються на 

підприємстві. 

Крім того, є багаторічна 

заборгованість 

забудовників перед 

Київською міською 

державною 

адміністрацією, яка не 

стягується в судовому 

порядку, в тому числі і 

шляхом кримінального 

процесу. Тіньовий обіг 

складає понад 1 млрд. 

гривень в рік 

Призначити аудит. 

Всі операції з нерухомістю 

перевести в профільні 

департаменти КМДА. 

Стягнути заборгованість з 

забудовників. 

Інвестиційні договори 

зробити публічними та 

відкритими. 

Встановити публічний 

громадський контроль за 

отриманням і використанням 

коштів від забудовників в 

місті Києві.  

Притягнути до кримінальної 

відповідальності осіб за 

розкрадання бюджетних 

коштів, службову недбалість, 

корупційну злочинну змову 

Розпорядження 

КМДА 

 

Створити 

постійно діючу 

депутатську 

комісію із 

залученням 

експертів та 

представників 

громадськості 

(без обмежень) 

Строк – 6 місяців 

Департамент 

економіки та 

інвестицій КМДА, 

Департамент 

будівництва та 

житлового 

забезпечення 

КМДА, 

Департамент 

фінансів КМДА 

 

Громадська рада 

при КМДА 

 

ГО «Організація 

інвалідів 

«Соціальний 

проект» 
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III – Соціальний захист 

 

№ Опис проблемного 

питання, яке потребує 

вирішення 

Пропозиції по вирішенню 

проблемного питання 

Яке управлінське 

рішення 

необхідно 

прийняти. 

Терміни 

Відповідальний від 

КМДА 

Відповідальний від 

громадськості 

1 Необхідність спрощення 

процедури реєстрації 

учасників бойових дій- 

добровольців та 

іноземців, що брали 

участь в АТО 

Перейняти досвід по 

реєстрації УБД добровольців 

в обласних центрах (Одеса, 

Тернопіль і т.д.), де такі 

програми успішно 

працюють. Розпочати 

реєстрацію УБД  іноземців-

учасників АТО на сході 

України, які мають 

реєстрацію (вид на 

проживання) в Києві та 

Київській області. 

Зобов’язати Департамент 

соціальної політики та 

профільні департаменти 

КМДА забезпечити 

реалізацію виконання 

Рішення Київради від 

01.06.2017 №418/2640 "Про 

визнання бійців-

добровольців, які брали 

участь у захисті 

територіальної цілісності та 

державного суверенітету на 

сході України"  

Невідкладно 

Розпорядження 

КМДА 

Голова КМДА 

В.Кличко,  

Департамент 

соціальної політики 

 

Громадська рада 

при КМДА 

2 Соціальна адаптація 

ветеранів АТО 

 

 

 

Розробити механізм:  

щодо створення квот для 

працевлаштування ветеранів 

АТО у КП, бюджетних 

установах м. Києва та 

створення умов для зайняття 

підприємницькою 

діяльністю; 

Передачі в оренду 

комунального майна м. 

Києва ветеранам АТО на 

пільгових умовах. 

Створити Постійно діючу 

комісію КМДА за участю 

профільних департаментів 

КМДА, депутатів Київради 

та громадськості з питань 

соціалізації ветеранів АТО 

Розпорядження 

КМДА 

Голова КМДА 

В.Кличко,  

Департамент 

соціальної політики 

 

ГО 

«Громадянський 

Рух Учасників АТО 

та громадян з 

тимчасово 

окупованої 

території», 

Громадська рада 

при КМДА 
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(ч/з працевлаштування, 

створення умов для зайняття 

підприємницькою 

діяльністю) 

3 Створення безкоштовних 

гуртків та секцій для 

занять спортом для дітей 

ветеранів АТО 

Забезпечити умови для 

реалізації державної 

політики в сфері підтримки 

сімей ветеранів АТО 

Розпорядження 

КМДА 

Голова КМДА  

В. Кличко 

 

ГО «Україна. Воля. 

Життя», 

Громадська рада 

при КМДА 

4 Створення на базі 

занедбаних санаторіїв 

Центрів розвитку, 

відпочинку та 

реабілітації ветеранів 

АТО та їх сімей 

Провести інвентаризацію 

таких будівель та надати 

пропозиції щодо шляхів 

вирішення зазначеного 

питання 

Розпорядження 

КМДА 

Голова КМДА  

В. Кличко 

 

Громадська рада 

при КМДА 

5 Відсутність системного 

громадського контролю 

за діями влади з питань 

прав людей з 

інвалідністю 

Створити міську службу 

«Уповноважених з питань 

прав людей з інвалідністю» 

Розпорядження 

КМДА 

 

Департамент 

соціальної політики 

КМДА,  

Громадська рада 

при КМДА, ВГО 

«Парламент 

прецездатних 

інвалідів» 

6 В місті Києві близько 

500,000 осіб з числа 

соціально незахищених 

верств населення 

потребують соціального 

та тимчасового житла 

Вийти з пропозицією до мера 

міста Києва Кличка В.В. про 

створення фондів 

соціального та тимчасового 

житла 

Київському 

міському голові 

Кличку В.В. 

прийняти рішення 

про створення 

фонду 

соціального 

житла, що 

передбачено 

Законом України 

«Про житловий 

фонд соціального 

призначення» і 

тимчасового 

житла, що 

передбачено 

Порядком 

формування 

фонду житла для 

тимчасового 

проживання та 

Порядком 

надання і 

користування 

житловими 

приміщеннями з 

Департамент 

будівництва та 

житлового 

забезпечення 

КМДА 

 

Громадська рада 

при КМДА 

 

ГО «Організація 

інвалідів 

«Соціальний 

проект» 
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фондів житла для 

тимчасового 

проживання, 

затверджених 

Постановою 

Кабінету 

Міністрів України 

№ 422 від 

31.03.2004 р. 

Строк – 1 місяць 

 

 

IV - Розвиток мережі закладів освіти міста Києва 

 

№ Опис проблемного 

питання, яке потребує 

вирішення 

Пропозиції по вирішенню 

проблемного питання 

Яке управлінське 

рішення 

необхідно 

прийняти. 

Терміни 

Відповідальний від 

КМДА 

Відповідальний від 

громадськості 

1 Розширення мережі 

закладів освіти 

Розробити і прийняти 

програму розвитку мережі 

закладів освіти за принципом 

зонування. За одиницю 

виміру взяти мікрорайон. 

Школа зонування від 1 до 5, 

де 1-найгірший показник, 5-

найкращий. За рахунок такої 

системи отримаємо наглядну 

інформаційну картину по 

всьому місту Києву, без 

прив’язки до окремого 

району. Під час планування 

враховувати наявну мережу і 

план забудови/ущільнення 

житлової забудови до 2025 

року. 

Вжити заходи щодо 

контролю забудовників в 

частині виконання ними 

зобов’язань  щодо 

будівництва об’єктів 

соціального призначення, 

освітніх закладів в першу 

чергу. 

Вжити заходи щодо 

контролю та неможливості 

зміни  призначення 

земельних ділянок, які 

виділені під будівництво 

закладів освіти. 

Прийняти рішення про 

можливість зарахування 

Рішення Київської 

міської ради, 

Розпорядження 

КМДА 

Голова КМДА 

В. Кличко 

 

Громадська рада 

при КМДА 



9 

 

пайової участі  забудовників 

у вигляді побудованими 

ними  об’єктами соціального 

призначення. 

Провести інвентаризацію 

всіх закладів освіти з метою 

виявлення площ, що 

знаходяться під орендою. 

Впродовж 3-х років (до 2021 

року, включно) завершити 

будь-яку оренду в закладах 

освіти окрім приватних 

закладів освіти та 

позашкільної роботи з 

дітьми.  

Вивести комунальні 

установи з приміщень 

закладів освіти, для цього 

розробити план будівництва 

нежитлових комунальних 

приміщень для розміщення 

зазначених установ. 

Сприяти у вирішенні 

питання щодо побудови 

дитячого садочку та 

середньої школи в 

мікрорайоні № 24 

Вигурівщина-Троєщина  

Деснянського району міста 

Києва. 

Сприяти у вирішенні 

питання щодо прибудови до 

школи № 320 Деснянського 

району та будівництва школи 

мистецтв на захаращеній 

небезпечній ділянці за 

адресою вул. Будищанська, 8 

Деснянського району м. 

Києва 

2 Проведення 

реконструкції закладів 

освіти 

Сприяти у вирішенні 

питання щодо виділення 

коштів з міського бюджету 

2019 року на реконструкцію, 

а саме на будівництво 4-го 

поверху гімназії № 315 

Дарницького району м. 

Києва, як пілотного проекту 

з реконструкції закладу 

освіти з надбудовою та 

термосанацією. 

Провести інвентаризацію 

всіх закладів освіти для 

Рішення Київської 

міської ради, 

Розпорядження 

КМДА 

Голова КМДА 

В. Кличко 

 

Громадська рада 

при КМДА 
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опрацювання можливості 

збільшення площі закладу за 

рахунок надбудови з 

обов’язковою 

термомодернізацією будівель 

до 2020 року 

3 Будівництво ДНЗ на 

вулиці Радунській 

 

 

 

Звільнити земельну ділянку 

(вул. Радунська, 9), яка 

передбачена для будівництва 

ДНЗ від незаконного 

паркувального майданчика. 

Терміново виділити кошти 

для початку будівництва 

ДНЗ на вул. Радунській 

 

Розпоряднику 

земельної ділянки  

№8000000000:62:

093:0004, на якій 

передбачено 

будівництво ДНЗ 

КП 

«Житлоінвестбуд-

УКБ» звернутися 

до 

правоохоронних 

органів із заявою 

про самовільне 

захоплення 

земельної ділянки 

та вжити інші 

заходи щодо 

припинення 

протиправної 

діяльності на цій 

земельній ділянці. 

Рішення Київради 

щодо термінового 

виділення в 

повному обсязі 

коштів на 

будівництво ДНЗ 

у 24 мікрорайоні 

Вигурівщина-

Троєщина 

Департамент 

містобудування та  

архітектури КМДА, 

Департамент освіти 

і науки, молоді та 

спорту КМДА 

 

ГО «Українські 

родини» 
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V - Стан житлово-комунального господарства міста Києва 

 

№ Опис проблемного 

питання, яке потребує 

вирішення 

Пропозиції по вирішенню 

проблемного питання 

Яке управлінське 

рішення 

необхідно 

прийняти. 

Терміни 

Відповідальний від 

КМДА 

Відповідальний від 

громадськості 

1 Оновлення ліфтового 

господарства міста 

Києва (95% ліфтів в м. 

Києві вичерпали свій 

ресурс) 

 

Унеможливлення 

крадіжок ліфтового 

обладнання 

 

Провести  обстеження 

ліфтового обладнання в 

будинках м. Києва та 

розробити програму 

відновлення ліфтового 

господарства з продовження 

терміну експлуатації (під час 

розробки програми  

враховувати наявну ситуацію 

з ліфтами і існуючу 

законодавчу базу та 

необхідні зміни). 

Вжити заходи щодо 

контролю в частині 

виконання зобов’язань 

Керуючих компаній всіх 

видів власності  щодо  

ремонтів та обслуговування 

ліфтів.  

Забезпечити додаткове 

фінансування на проведення 

ремонту ліфтового 

господарства 

Рішення Київської 

міської ради, 

Розпорядження 

КМДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова КМДА  

В. Кличко 

 

Громадська рада 

при КМДА 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсутність технічної та 

проектної документації 

на житлові будинки у 

місті Києві 

Провести інвентаризацію  

технічної документації на 

багатоквартирний будинок: 

1. Технічний паспорт на 

багатоквартирний будинок. 

2. Паспорт об’єкта, 

складений за результатами 

обстеження прийнятих в 

експлуатацію об’єктів 

будівництва. 

3. Енергетичний сертифікат і 

звіт про обстеження 

інженерних систем. 

4. Проектна документація зі 

схемами влаштування 

внутрішньо-будинкових 

систем. 

5. Документ, що підтверджує 

прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом 

об’єктів. 

6. Технічна документація 

Рішення Київської 

міської ради, 

Розпорядження 

КМДА 

 

 

Голова КМДА  

В. Кличко 

 

Громадська рада 

при КМДА 
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обладнання котелень. 

7. Технічна документація на 

ліфти. 

8. План земельної ділянки. 

9. Акти приймання-

передавання технічної 

документації на 

багатоквартирний будинок. 

10. Паспорти, гарантійні 

документи, акти 

випробування, повірки й 

опломбування та інші 

технічні документи на 

системи, мережі, встановлені 

прилади, устаткування та 

обладнання у 

багатоквартирному будинку. 

Забезпечити фінансування 

заходів, спрямованих на 

відновлення зазначеної 

документації 

3 Забруднення вулиць 

сміттям 

 

Несвоєчасний вивіз 

сміття з подвір’їв киян 

 

Перезавантаження 

сміттєвих полігонів 

 

Забруднення місць 

знаходження 

контейнерів 

Впровадити комплексну 

програму по роздільному 

збору сміття. 

Ввести системи обліку 

сміттєвих контейнерів 

власників та орендарів 

нежитлових приміщень та 

малих архітектурних форм. 

Врегулювати питання щодо 

заключення договорів на 

вивезення сміття. 

Провести інвентаризацію 

всіх сміттєвих полігонів в 

Києві. 

Забезпечити додаткове 

фінансування впровадження 

зазначеної програми.  

Рішення Київської 

міської ради, 

Розпорядження 

КМДА 

 

 

Голова КМДА  

В. Кличко 

 

Громадська рада 

при КМДА 
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VI - Популяризація здорового способу життя серед мешканців міста Києва 

 

№ Опис проблемного 

питання, яке потребує 

вирішення 

Пропозиції по вирішенню 

проблемного питання 

Яке 

управлінське 

рішення 

необхідно 

прийняти. 

Терміни 

Відповідальний від 

КМДА 

Відповідальний від 

громадськості 

1 Існуючий рівень 

спортивної 

інфраструктури не 

задовольняє попит 

мешканців 

 

Шкідливий вплив 

негативних явищ на 

соціум 

Підтримати ініціативи 

КМДА у напрямку 

збереження і розвитку 

спортивної інфраструктури 

 

Розгляд на колегії 

КМДА питання 

«Заходи по 

збереженню і 

розвитку 

спортивної 

інфраструктури та 

популяризації 

здорового способу 

життя» та 

прийняття 

відповідного 

розпорядження 

КМДА 

1-й заступник 

голови КМДА, 

Департамент 

молоді та спорту 

КМДА 

 

Громадська рада 

при КМДА  

Ініціювати проведення 

паспортизації спортивних 

споруд незалежно від 

підпорядкування і форм 

власності 

Розпорядження 

КМДА 

Заступник голови 

КМДА, 

Департамент 

молоді та спорту 

КМДА  

 

Громадська рада 

при КМДА 

Розповсюдити успішний 

досвід Шевченківського та 

інших районів щодо 

популяризації здорового 

способу життя 

Доручення голови 

(профільного 

заступника 

голови) КМДА, 

Департаменту 

суспільних 

комунікацій 

КМДА щодо 

висвітлення 

успішного досвіду 

Шевченківського 

та інших районів 

Києва 

спрямованого на 

популяризацію 

здорового способу 

життя 

Департамент 

суспільних 

комунікацій 

КМДА  

 

Громадська рада 

при КМДА 
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VII - Розвиток транспортної інфраструктури міста Києва 

 

№ Опис проблемного 

питання, яке потребує 

вирішення 

Пропозиції по вирішенню 

проблемного питання 

Яке 

управлінське 

рішення 

необхідно 

прийняти. 

Терміни 

Відповідальний від 

КМДА 

Відповідальний від 

громадськості 

1 Відсутність сучасної 

транспортної розв’язки 

просп. ген. Ватутіна – 

вул. Оноре де Бальзака; 

вул.. Кіото; 

вул., Милославська 

(як наслідок – постійні 

«затори») 

Провести відповідну 

реконструкцію та добудову 

Розпорядження 

КМДА 

 

Департамент 

транспортної 

інфраструктури 

Департамент 

містобудування та 

архітектури 

КМДА 

 

Громадська рада 

при КМДА 

2 Відсутність реєстру  

шляхопроводів, мостів та 

естакад в місті 

Скласти повний і фаховий 

реєстр з включенням опису 

стану Київських 

шляхопроводів, мостів та 

естакад 

 

Розпорядження 

КМДА 

 

Департамент 

транспортної 

інфраструктури 

КМДА 

 

Громадська рада 

при КМДА 

3 Відсутність актуального 

середньострокового 

плану  будівництва 

транспортних розв’язок 

Визначити першочерговість 

ремонту чи проектування і 

будівництва транспортних 

розв’язок 

Розпорядження 

КМДА 

 

Департамент 

транспортної 

інфраструктури 

Департамент 

містобудування та 

архітектури КМДА,     

КО «Інститут 

Генерального 

плану м.Києва» 

 

Громадська рада 

при КМДА 

4 Недостатній рівень 

розвитку комунального 

електротранспорту  

Визначити, як пріоритет, 

розвиток комунального 

електротранспорту 

(тролейбус, трамвай) 

Рішення Київської 

міської ради 

Департамент 

транспортної 

інфраструктури 

КМДА 

 

Громадська рада 

при КМДА 

5 Найгостріша 

транспортна проблема 

столиці (найзаселеніший 

Деснянський район 

Києва не є приєднаним 

до головної транспортної 

артерії міста, до метро)                          

Добудова Подільсько –

Воскресенського мосту та 

початок будівництва з двох 

зустрічних напрямків метро 

на Троєщину 

Рішення Київської 

міської ради,  

Розпорядження 

КМДА 

 

Департамент 

транспортної 

інфраструктури 

Департамент 

містобудування та 

архітектури КМДА,    

КО «Інститут 

https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/departament_transportnoi_infrastruktury.html
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/departament_transportnoi_infrastruktury.html
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/departament_transportnoi_infrastruktury.html
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/departament_mistobuduvannia_ta_arkhitektury.html
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/departament_mistobuduvannia_ta_arkhitektury.html
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/departament_mistobuduvannia_ta_arkhitektury.html
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/departament_transportnoi_infrastruktury.html
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/departament_transportnoi_infrastruktury.html
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/departament_transportnoi_infrastruktury.html
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/departament_transportnoi_infrastruktury.html
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/departament_transportnoi_infrastruktury.html
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/departament_transportnoi_infrastruktury.html
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/departament_mistobuduvannia_ta_arkhitektury.html
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/departament_mistobuduvannia_ta_arkhitektury.html
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/departament_mistobuduvannia_ta_arkhitektury.html
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/departament_transportnoi_infrastruktury.html
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/departament_transportnoi_infrastruktury.html
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/departament_transportnoi_infrastruktury.html
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/departament_transportnoi_infrastruktury.html
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/departament_transportnoi_infrastruktury.html
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/departament_transportnoi_infrastruktury.html
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/departament_mistobuduvannia_ta_arkhitektury.html
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/departament_mistobuduvannia_ta_arkhitektury.html
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/departament_mistobuduvannia_ta_arkhitektury.html
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Генерального 

плану м.Києва» 

 

Громадська рада 

при КМДА 

6 Відсутність правового  

статусу 

землекористування 

майданчиків 

кооперативів  

Надати відповідним 

автокооперативам міста  

правовий статус 

землекористування 

майданчиків кооперативів і 

визначити функціональне 

призначення подальшого 

використання земельних 

ділянок та опрацювати 

питання, щодо оформлення у 

користування земельних 

ділянок існуючим гаражно-

будівельним, обслуговуючим 

кооперативам та стоянкам                                                    

Рішення Київської 

міської ради 

Департамент  

містобудування та 

архітектури, 

земельних ресурсів 

та транспортної  

інфраструктури 

КМДА 

 

Громадська рада 

при КМДА 

 

7 Відсутність 

альтернативи для 

збереження 

автотранспорту членів 

кооперативу 

У разі неможливості 

подальшого використання 

існуючих земельних ділянок 

автокооперативів за 

попереднім призначенням - 

надати їм альтернативні 

ділянки;  прийняти рішення 

про  розмежування форматів  

кооперативів, як 

«збереження особистого 

транспорту» та діяльності 

КП «Київтранспарксервіс», 

як «організація паркувальних 

майданчиків»           

Рішення Київської 

міської ради 

Департаменти  

КМДА: 

містобудування та 

архітектури, 

земельних ресурсів 

та транспортної  

інфраструктури 

 

Громадська рада 

при КМДА 

 

8 Не визначено місця 

постійного зберігання 

автомобілів, які 

належать мешканцям 

існуючих районів міста  

 

З метою врахування 

державних та громадських 

інтересів при оновленні 

містобудівної документації  

визначати місця постійного 

зберігання автомобілів, які 

належать мешканцям 

існуючих районів міста у 

100% кількості існуючих та 

прогнозованих не 

зменшуючи зазначений 

норматив у раніше створених 

мікрорайонах 

Рішення Київської 

міської ради 

Департамент 

містобудування та 

архітектури КМДА  

 

Громадська рада 

при КМДА 

 

9 Відсутність дієвих 

механізмів оцінки 

ефективності роботи 

міського менеджменту в 

сфері транспортного 

Ввести систему щоденного 

моніторингу показників 

якості роботи міської 

транспортної системи 

шляхом аналізу середньої 

Рішення Київської 

міської ради 

та/або 

розпорядження 

КМДА 

Департамент 

транспортної 

інфраструктури 

КМДА 
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планування, а також 

прозорого аналізу і 

прогнозування стану та 

тенденцій міської 

мобільності 

швидкості в мережі, а також 

затримок для 

індивідуального і 

громадського транспорту 

Громадська рада 

при КМДА 

 

10 Суттєве зростання рівня 

автомобілізації. Одна із 

причин тому – 

неналежний стан та 

якість наземного 

громадського 

транспорту. З іншого 

боку, метрополітен ледве 

справляється із 

зростаючими об’ємами 

перевезень. Крім того, 

певна бездіяльність міста 

у цьому питанні може 

створювати штучний 

конфлікт між 

комунальними 

перевізниками та 

приватними операторами 

Впровадити проект Плану 

сталого міського транспорту 

Києва: 

http://documents.worldbank.or

g/curated/en/64053147206619

8963/Sustainable-urban-

transport-for-Kyiv-towards-a-

sustainable-and-competitive-

city-built-upon-the-legacy-

system-and-innovations та 

реорганізувати маршрутну 

мережу наземного 

громадського транспорту, 

зробити пріоритетним його 

рух, а також впровадити 

систему оплати транспортної 

роботи і приватним, і 

комунальному операторам 

шляхом розробки і 

впровадження системи 

електронного квитка з 

інтеграцією всіх видів 

громадського транспорту та з 

урахуванням тарифної 

політики що зорієнтована не 

на разову поїздку, а на 

тривалі абонементи 

Рішення Київської 

міської ради 

та/або 

розпорядження 

КМДА 

Департамент 

транспортної 

інфраструктури 

КМДА 

 

Громадська рада 

при КМДА 

 

11 Критерії за якими в 

КМДА обирають ті чи 

інші проекти для 

реалізації не зовсім 

зрозумілі громадськості 

та частині експертного 

середовища. Існує 

враження, що навіть із 

поточними об’ємами 

фінансування, можна 

досягти більш 

позитивних ефектів для 

розвитку міської 

мобільності 

Залучати представників 

громадськості (громадських 

рад) до обговорення 

транспортних проектів, 

використовуючи принципи 

партисипації, а також більш 

дохідливо, виразно і прозоро 

пояснювати ті чи інші кроки 

влади в питаннях 

транспортного планування, в 

частині ефективності і 

своєчасності рішень, що 

приймаються. Особливо це 

стосується порівняння 

проектів між собою в частині 

відношення вартості до 

величини очікуваного для 

міської мобільності 

позитивного ефекту 

 

Рішення Київської 

міської ради 

та/або 

розпорядження 

КМДА 

Департамент 

транспортної 

інфраструктури 

КМДА 

 

Громадська рада 

при КМДА 

 



17 

 

12 Висока завантаженість 

основних транспортних 

шляхів міста в години 

пік, за складних 

погодних умов та при 

проведенні ремонтних 

робіт дорожньої 

інфраструктури 

Обмежити в’їзд до міста у  

години пік, за складних 

погодних умов та при 

проведенні ремонтних робіт 

дорожньої інфраструктури, 

транзитних автомобілів, 

особливо вантажних. 

Завершити будівництво 

Великої кільцевої дороги з 

північним та південним 

мостовими переходами через 

річку Дніпро 

Рішення Київської 

міської ради 

та/або 

розпорядження 

КМДА 

Департамент 

транспортної 

інфраструктури 

КМДА 

 

Громадська рада 

при КМДА 

 

13 Неприпустимість 

одностороннього, 

недостатньо 

обґрунтованого, в тому 

числі в сенсі 

поінформованості 

громади про причини та 

необхідність такого 

підвищення, та  всупроти 

результатам проведених 

електронних 

консультацій. (Проект 

розпорядження КМДА 

«Про встановлення 

тарифів на перевезення 

пасажирів і вартості 

проїзних квитків у 

міському пасажирському 

транспорті, який працює 

у звичайному режимі 

руху» від 15 травня 2018 

року, Про встановлення 

тарифів на перевезення 

пасажирів і вартості 

проїзних квитків у 

міському пасажирському 

транспорті, який працює 

у звичайному режимі 

руху Розпорядження 

КМДА від 5 липня 2018 

року №1147) 

При настанні ситуації 

необхідності підвищення 

тарифів на перевезення 

пасажирів у міському 

пасажирському транспорті 

потрібно дохідливо, виразно 

і прозоро звітувати за 

попередні підвищення 

тарифів на проїзд, розробити 

та публічно презентувати 

чіткий, обґрунтований, 

покроковий, термінований 

план покращення кількості 

та якості послуг в транспорті 

за новими тарифами, 

розробити механізми 

убезпечення соціально- 

незахищених верств Киян, 

забезпечити чіткий 

підрахунок кількості 

перевезених пасажирів всіма 

видами міського 

пасажирського транспорту, 

який працює у звичайному 

режимі руху, шляхом 

повноцінного запуску та 

функціонуванню єдиного 

електронного квитка 

Рішення Київської 

міської ради 

та/або 

розпорядження 

КМДА 

Департамент 

транспортної 

інфраструктури 

КМДА, 

Департамент 

економіки та 

інвестицій КМДА, 

Департамент 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій КМДА  

 

Громадська рада 

при КМДА 

 

14 Пасажирським наземним 

не комунальним 

автотранспортом  в 

Києві щоденно 

користується понад 3 

млн. пасажирів. Робота 

цих автоперевізників 

здійснюється через 

Вийти з пропозиціями до 

Київської міської ради про 

передачу на обслуговування 

Київпастрансу всіх 

маршрутів пасажирського 

наземного автотранспорту 

Рішення Київської 

міської ради 

Департамент 

транспортної 

інфраструктури 

КМДА 

 

Громадська рада 

при КМДА 
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тіньову схему. Дохідна 

частина розподіляється 

за допомогою злочинної 

корупційної схеми. 

Мешканці Києва 

отримують неякісні 

послуги, розбиті дороги, 

забруднення 

навколишнього 

середовища 

ГО «Організація 

інвалідів 

«Соціальний 

проект» 

 

 

VIII - Розвиток підприємництва 

 

№ Опис проблемного 

питання, яке потребує 

вирішення 

Пропозиції по вирішенню 

проблемного питання 

Яке управлінське 

рішення 

необхідно 

прийняти. 

Терміни 

Відповідальний від 

КМДА 

Відповідальний від 

громадськості 

1 Неефективність 

управлінських рішень 

під час організації 

ярмаркових заходів (в 

т. ч. КП «Міський 

магазин», КП «Поділ-

Нерухомість», КП 

«Київська спадщина») 

запровадження 

закритої, непрозорої 

схеми залучення до 

проведення та 

обслуговування 

сезонних та 

сільськогосподарських 

ярмарок фізичних осіб-

підприємців, що 

призводить до значних 

недоотримань коштів 

підприємствами 

Скасувати  Розпорядження 

КМДА №507 від 26.05.2015 

року, як неефективного та 

невиправданого. Розробити 

повноцінне Положення про 

проведення ярмарків у місті 

Києві, в якому передати 

функцію проведення 

ярмаркових заходів в районні 

в місті Києві Державні 

адміністрації, залишивши за 

КМДА контроль за 

проведенням ярмарок. Для 

цього створити колегіальний 

орган у складі представників 

КМДА, депутатів Київради, 

представників Громадської 

Ради при КМДА та 

профспілкових організацій 

підприємців-учасників 

ярмарок 

Рішення Київської 

міської ради та/або 

розпорядження 

КМДА 

Департамент 

промисловості та 

розвитку 

підприємництва 

КМДА 

 

Громадська рада 

при КМДА 
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IX - Комунальна власність 

 

№ Опис проблемного 

питання, яке потребує 

вирішення 

Пропозиції по вирішенню 

проблемного питання 

Яке управлінське 

рішення 

необхідно 

прийняти. 

Терміни 

Відповідальний від 

КМДА 

Відповідальний від 

громадськості 

1 Складність, відсутність 

зрозумілого, чіткого та 

вичерпного переліку, 

непрозорість та тривалі 

терміни розгляду 

заявок пов’язаних з 

орендою та 

приватизацією 

приміщень комунальної 

власності. Невиконання 

норм Закону України 

«Про приватизацію 

державного і 

комунального майна» 

Провести повну та детальну 

інвентаризацію приміщень 

комунальної власності міста 

Києва, як тих, що вже 

знаходяться в оренді, так і 

вільних. Створити єдину, 

зрозумілу та доступну базу 

приміщень комунальної 

власності, з інформацією про 

стан приміщення, статус, 

строки оренди, можливість 

оренди, приватизації та умов 

за яких це можливо зробити. 

Спростити та скоротити 

терміни процедури оренди 

до одного місяця. На 

виконання норм Закону 

України «Про приватизацію 

державного і комунального 

майна» створити 

колегіальний орган у складі 

представників КМДА, 

депутатів Київради, 

представників Громадської 

Ради при КМДА 

Рішення Київської 

міської ради та/або 

розпорядження 

КМДА 

Департамент 

комунальної 

власності КМДА, 

Департамент 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій КМДА 

 

Громадська рада 

при КМДА 

 

2 Забезпечити виявлення 

фактів та повернення у 

комунальну власність 

майна, відчуженого з 

порушенням 

законодавства України 

у 2010-2014 роках  

Забезпечити збір необхідної 

інформації щодо виявлення 

та повернення у комунальну 

власність майна, 

відчуженого з порушенням 

законодавства України у 

2010-2014 роках., аналізу 

правочинів, укладених у 

2010-2014рр. між суб’єктами 

господарювання та 

Київською міською радою чи 

його структурними 

підрозділами, виявлення 

механізмів припинення таких 

правочинів та іншої 

діяльності у рамках роботи 

Комісії 

 

Ввести 

представника 

Громадської ради 

до складу 

Тимчасової 

контрольної комісії  

для виявлення та 

повернення у 

комунальну 

власність майна, 

відчуженого з 

порушенням 

законодавства 

України у 2010-

2014 рр. 

Оформити 

відповідним 

рішенням 

01.01.2019р. 

Департамент 

комунальної 

власності КМДА 

 

Громадська рада 

при КМДА 

 



20 

 

3 В місті Києві 

знаходяться десятки 

тисяч тривалий час 

невикористовуваних 

приміщень. 

В тому числі об’єкти 

соцкультпобуту, 

пам’ятки історії та 

архітектури. 

Ці приміщення стають 

непридатними. 

Процедура передачі в 

оренду є тривалою, 

бюрократичною і 

корупційною. 

Крім того, не 

виконується основна 

функція КМДА – 

ефективне та 

раціональне 

використання 

комунальної власності. 

Штучно створені 

перешкоди для 

розвитку соціальної 

сфери та 

підприємницької 

діяльності 

Провести інвентаризацію 

об’єктів комунальної 

власності, що не 

використовуються. 

Встановити показники їх 

ефективного та 

раціонального використання. 

Визначити відповідальність 

за збитки від зниження 

споживчої вартості цих 

об’єктів 

Розпорядження 

Київського 

міського голови 

про передачу 

об’єктів 

комунальної 

власності на баланс 

районних в місті 

Києві державних 

адміністрацій. 

Термін - 3 місяці 

Департамент 

комунальної  

власності КМДА 

 

Громадська рада при 

КМДА 

 

 

X – Самоврядування, децентралізація, суспільні комунікації 

 

№ Опис проблемного 

питання, яке потребує 

вирішення 

Пропозиції по вирішенню 

проблемного питання 

Яке управлінське 

рішення необхідно 

прийняти. 

Терміни 

Відповідальний від 

КМДА 

Відповідальний від 

громадськості 

1 Відсутність ефективної 

взаємодії і діалогу між 

владою і громадою та 

повноцінної участі 

громадян у процесі 

прийняття рішень 

Прийняти Положення про 

публічні комунікації 

(консультації) в м. Києві 

(Комунікаційну стратегію 

Києва) 

Розпорядження 

КМДА 

Департамент 

суспільних 

комунікацій КМДА 

 

Громадська рада 

при КМДА,  

ГО «Форум 

розвитку 

громадянського 

суспільства» 

2 Відсутність 

ефективного 

самоврядування на 

рівні районів міста та 

посилення 

Створення дієвого 

самоврядування через 

відновлення роботи 

районних у місті Києві рад  

та їх виконавчих органів 

Рішення Київської 

міської ради,  

Розпорядження 

КМДА 

 

Департамент 

суспільних 

комунікацій 

КМДА,   

Постійна комісія 
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централізації місцевої 

влади 

шляхом прийняття рішення 

Київської міської ради щодо 

посилення впливу громади 

на процес прийняття рішень 

у районах столиці у межах 

повноважень визначених 

законами України та 

звернення до ЦВК про 

призначення перших виборів 

до райрад Києва 

Київради з питань 

місцевого 

самоврядування, 

регіональних та 

міжнародних 

зв'язків 

 

Громадська рада 

при КМДА,               

громадські орг-ції 

 

 

XI - Екологія 

 

№ Опис проблемного 

питання, яке потребує 

вирішення 

Пропозиції по вирішенню 

проблемного питання 

Яке управлінське 

рішення необхідно 

прийняти.  

Терміни 

Відповідальний від 

КМДА 

Відповідальний від 

громадськості 

1 Забруднення атмосфери 

викидами ПрАТ 

«Фанери та плити» 

Створити спільну комісію 

КМДА, КМР, ГР при КМДА 

та представниками ПрАТ 

«Фанери та Плити»  з метою 

вивчення можливості 

припинення роботи  ПрАТ 

«Фанери та плити» в межах 

м. Києва та перенесенню 

виробництва за межі міста 

Розпорядження 

КМДА 

 

Голова КМДА  

В. Кличко 

 

Громадська рада 

при КМДА 

 

2 

 

Забруднення атмосфери 

викидами ТОВ 

«Єврореконструкція» 

(Дарницька ТЕЦ)  

Створити спільну комісію 

КМДА, КМР, ГР при КМДА 

та представниками ПрАТ 

«Фанери та Плити»  з метою 

вивчення питання 

зменшення викидів та 

поліпшення екологічної 

ситуації  

Розпорядження 

КМДА 

 

Голова КМДА  

В. Кличко 

 

Громадська рада 

при КМДА 

3 Прискорення 

реконструкції 

Бортницької станції 

аерації, покращення 

якості питної води в м. 

Києві та зменшення 

викидів 

Створити спільну комісію 

КМДА, КМР, ГР при КМДА 

та ПрАТ «АК 

Київводоканал» для 

досконалого вивчення 

питання та визначення 

перешкод, які заважають 

реконструкції об’єкту  

Розпорядження 

КМДА 

 

Голова КМДА  

В. Кличко 

 

Громадська рада 

при КМДА 

 

4 Забруднення території 

заводу «Радикал»  

Створити спільну комісію 

КМДА, КМР, ГР при КМДА 

з метою вивчення питання 

забруднення території заводу 

«Радикал» та виділення 

коштів для його очищення 

Розпорядження 

КМДА 

 

Голова КМДА  

В. Кличко 

 

Громадська рада 

при КМДА 

5 

 

Високий рівень 

забрудненості 

Створити спільну комісію 

КМДА, КМР, ГР при КМДА 

Розпорядження 

КМДА 

Голова КМДА  

В. Кличко 
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 навколишнього 

середовища в районі 

заводу «Енергія» та 

зростання рівня 

захворюваності 

дарничан 

з метою вивчення питання та 

розглянути питання 

встановлення комплексної 

системи хімічного очищення 

димових газів на заводі 

«Енергія» у 2019 році 

  

Громадська рада 

при КМДА 

6 Відсутність сучасної 

системи моніторингу 

повітря у м. Києві 

Створити спільну комісію 

КМДА, КМР та ГР при 

КМДА з метою вивчення 

питання та розпочати 

реалізацію проекту у 2019р.  

Розпорядження 

КМДА 

 

Голова КМДА  

В. Кличко 

 

Громадська рада 

при КМДА 

7 Велика кількість 

звернень громадян у 

Голосіївському районі 

зі скаргами на 

екологічні питання  

Створити спільну комісію 

КМДА, КМР та ГР при 

КМДА та провести у 

Голосіївському районі виїзну 

нараду щодо вивчення всіх 

екологічних питань у районі 

Розпорядження 

КМДА 

 

Голова КМДА  

В. Кличко 

 

Громадська рада 

при КМДА 

 

 

XII – Охорона культурної та історичної спадщини 

 

№ Опис проблемного 

питання, яке потребує 

вирішення 

Пропозиції по вирішенню 

проблемного питання 

Яке управлінське 

рішення необхідно 

прийняти.  

Терміни 

Відповідальний від 

КМДА 

Відповідальний від 

громадськості 

1 Приведення рішень 

Київської міської ради 

та Розпоряджень 

КМДА до 

загальнонаціонального 

законодавства, ЗУ «Про 

охорону культурної 

спадщини»  

Розробити проекти Рішень 

КМР та винести на розгляд 

КМР.  

Розробити проекти 

Розпоряджень КМДА 

Надати доручення 

керівнику 

профільного 

Департаменту 

охорони культурної 

спадщини 

розробити 

відповідні проекти 

н\п актів. Залучити 

громадськість до 

цієї роботи 

Голова КМДА 

 

Громадська рада 

при КМДА 

 

2 

 

Об’єкти, які мають 

реальну культурну та 

історичну цінність не 

внесені до реєстру 

об’єктів, що 

охороняються 

Провести роботу щодо 

виявлення таких об’єктів, 

підготувати обґрунтування 

та внести зазначені об’єкти 

до реєстру 

Створити Робочу 

групу на базі 

Департаменту 

охорони культурної 

спадщини КМДА, 

залучити відділи 

культури‚ туризму 

та охорони 

культурної 

спадщини 

районних в м. 

Києві державних 

адміністрацій, 

істориків та інших 

спеціалістів. 

Голова КМДА 

 

Громадська рада 

при КМДА 
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3 Частина імен, які мають 

бути нанесені на 

меморіальні дошки 

меморіального 

комплексу 

«Биковнянські 

могили»,  відсутні на 

них 

Вивчити матеріали, наявні у 

активістів, довнести імена у 

разі підтвердження фактів 

Надати доручення 

керівнику 

профільного 

Департаменту 

охорони культурної 

спадщини 

Голова КМДА 

 

Громадська рада 

при КМДА 

 

4 Частина Лисої гори 

замінована. Під час 

опадів водою змивають 

снаряди  

Управлінню з питань 

надзвичайних ситуацій 

вивчити ситуацію та вжити 

заходів по розмінуванню 

Надати доручення 

керівнику 

профільного 

Управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій 

Голова КМДА 

 

Громадська рада 

при КМДА 

5 

 

Будинок по вулиці 

Грушевського 4б. 2 

рази вносився до 

Державного реєстру 

нерухомих пам’яток 

України та виносився з 

реєстру на основі 

рішення суду з 

формулюванням 

«порушення процедури 

подання документів 

при внесенні в реєстр» 

Департаменту охорони 

культурної спадщини 

якнайшвидше виготовити 

охоронну документацію та 

підготувати необхідний 

пакет документів по будинку 

за адресою: м. Київ, вул. 

Грушевського, 4б, та подати 

до Міністерства Культури 

України для внесення 

будинку до Державного 

реєстру нерухомих пам’яток, 

дотримуючись всіх норм та 

процедур 

Надати доручення 

керівнику 

профільного 

Департаменту 

охорони культурної 

спадщини 

Голова КМДА 

 

Громадська рада 

при КМДА 

6 «Китаєво» Територія: 

Замкова гора, курган 

«Дитинець», Посад, 

Могильник – 

археологічна та 

історична спадщина. 

Департамент 

містобудування та 

архітектури КМДА 

видав містобудівні 

умови та обмеження на 

забудову території 

археологічної та 

історичної спадщини 

ПРАТ «Київська 

овочева фабрика» 

Пропонуємо скасувати 

містобудівні умови та 

обмеження для ПРАТ 

«Київська овочева фабрика» 

Створити робочу 

групу з перевірки 

виданих 

містобудівних умов 

та обмежень 

виданих ПРАТ 

«Київська овочева 

фабрика» з 

залученням 

правоохоронних 

органів, 

представників 

Громадської ради 

при КМДА та 

представників 

КМДА 

Голова КМДА 

 

Громадська рада 

при КМДА 

 

7 Пам’ятники Києва. На 

сьогодні є процедура 

погоджена Кабінетом 

міністрів України про 

встановлення 

пам’ятних знаків. 

Для визначення 

відповідальних за 

збереженням пам’ятних 

знаків м. Києва, 

Пропонуємо передати 

пам’ятні знаки м. Києва на 

Підготувати 

Розпорядження  

Голови КМДА 

Голова КМДА 

 

Громадська рада 

при КМДА 

 



24 

 

Відповідні служби в 

місті Києві не 

дотримуються 

відповідних правил 

збереження та 

обслуговування 

пам’ятних знаків – 

немає відповідальних. 

організацій 

(балансоутримувачів), 

які б відповідали за 

наглядом над цими 

об’єктами.  Деякі з них: 

Пам’ятник Ільї 

Муромцю на острові 

Муромець; пам’ятник 

Данте Олівєрі в 

Володимирському 

парку; пам’ятник 

Георгію Переможцю 

перед будинком СБУ; 

пам’ятник Івану Мазепі 

біля будинку молоді та 

юнацтва 

баланс Департаменту 

охорони культурної 

спадщини  КМДА 

 

 

XIII – Міжнародні зв’язки 

№ Опис проблемного 

питання, яке потребує 

вирішення 

Пропозиції до вирішення 

проблемного питання 

Яке управлінське 

рішення необхідно 

прийняти. 

Терміни 

Відповідальний від 

КМДА 

Відповідальний від 

громадськості 

1 Відсутність 

поінформованості 

громади міста про 

міжнародні проекти та 

програми, які 

реалізуються 

Київською міською 

державною 

адміністрацією, про їх 

результати та 

перспективи 

- Залучати Громадську раду 

при КМДА,  Координаційний 

комітет Громадських рад м. 

Києва,  громадські 

організації до реалізації 

міжнародних проектів, які 

покращують імідж та 

інфраструктуру міста. 

- Розробити заходи щодо 

поінформованості 

громадськості міста щодо  

міжнародних проектів, які 

реалізуються  в бюджетному 

році та оприлюднювати і 

виносити на оцінку Громади 

(Громадської ради) їх 

результати та перспективи 

- Включити 

представників 

Громадської ради 

при КМДА, 

громадських 

експертів до 

робочих груп, 

створених при 

КМДА щодо 

розгляду, розробки, 

реалізації 

міжнародних 

проектів. 

- Включити 

обговорення 

питань реалізації 

міжнародних 

проектів  в 

програму на 

телеканалі «Київ» 

Управління 

міжнародних 

зв’язків апарату 

КМДА 

 

Громадська рада 

при КМДА 
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«Година з мером» 

із запрошенням до 

обговорення 

представників 

відповідного 

комітету ГР при 

КМДА 

2 Відсутність 

інформованості 

населення щодо 

міжнародних проектів, 

спрямованих на 

відновлення енергії, які 

реалізуються спільно з 

іншими країнами на 

території України 

- Організація та проведення 

міжнародних виставок з 

даної тематики. 

- Залучення відповідних 

фахівців для розробки 

програм, враховуючи 

особливості міста 

- Включити в  

перспективні плани 

КМДА на 2019 рік 

організацію та 

проведення 

міжнародних 

виставок  з даного 

питання та 

залучити до їх 

організації 

громадські 

організації, які 

опікуються цією 

проблемою. 

- Організувати 

поїздки з обміну 

досвідом в міста 

України, де 

успішно 

реалізовується 

даний проект, а 

саме: Львів, 

Кам’янець- 

Подільський, 

Чортків 

Управління 

міжнародних 

зв’язків апарату 

КМДА 

 

Громадська  рада 

при КМДА,  

громадські 

організації даного 

спрямування 

3 Проблема з 

розміщенням дітей з 

інших країн, які 

приїжджають до Києва 

за програмами 

оздоровлення та 

культурного обміну 

Залучення для реалізації 

подібних проектів  дитячих 

таборів державного та 

міського підпорядкування 

- Укладання 

відповідних угод з 

таборами 

державного та 

міського 

підпорядкування 

щодо можливого 

розміщення дітей з 

інших країн. 

- Передбачити в 

бюджеті міста на 

2019 рік 

фінансування цих 

заходів 

- Створити реєстр 

міжнародних 

зв’язків 2018/2019 

по всім галузям 

Голова КМДА 

 

Громадська рада 

при КМДА 
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4 Недостатня кількість 

культурно-

просвітницьких  

центрів інших країн на 

території Києва, де 

громада міста могла б 

вивчати традиції, мови, 

культуру цих країн 

Створити на базі одного з  

кінотеатрів міста Києва із 

збереженням його профілю, 

культурно-просвітницький  

центр міста (країни - 

побратими) в якості 

пілотного проекту 

- Розробити 

відповідну 

документацію 

щодо створення на 

базі кінотеатру 

культурно-

просвітницького  

центру. 

- Укласти угоду 

щодо реалізації 

цього пілотного 

проекту з 

посольством 

відповідної країни. 

- Залучити 

громадські 

організації, які 

займаються цією 

проблематикою, до 

реалізації цього 

проекту 

Голова КМДА 

 

Громадська рада 

при КМДА 

 

 

Проект 

 

Резолюція 

 

Відповідно до рішення Форуму Громадських рад України всіх рівнів від 03 

листопада 2018 року, створено Координаційний комітет Громадських рад України. 

Основною метою Координаційного комітету Громадських рад України є 

координація, взаємодія та взаємодопомога для отримання позитивного результату в 

реалізації повноважень громадських рад всіх рівнів. 

Станом на 01 грудня 2018 року підтвердили своє рішення про участь в комітеті 

повноважні представники 22 громадських рад. 

Форум Громадських рад міста Києва «Велика Столиця – 2019» заявляє про 

підтримку Координаційного комітету Громадських рад України. 

Запрошуємо повноважних представників громадських рад всіх рівнів до вступу 

та участі в роботі Координаційного комітету Громадських рад України. 

 

 


