
Рішення, прийняті на пленарному засіданні 19 серпня: 
 

- Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.02.2013 
№2/9059 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 
2013 рік"; 

- Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.02.2013 
№3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"; 

- Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 20.06.2002 
28/28 "Про утворення виконавчого органу Київської міської ради та 
затвердження його структури і загальної чисельності"; 

- Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.05.2013 № 
338/9395 "Про утворення центрів надання адміністративних послуг у місті 
Києві"; 

 
ТАК, Змінами до бюджету перерозподілено кошти у розмірі 98 млн. грн. 

на муніципальні надбавки. 
985,6 тис. грн. на облаштування центрів адміністративних послуг 

спеціальним обладнанням. 
20,0 млн. грн. на придбання медикаментів (інсуліну, матеріалів для 

гемодіалізу, перинатального діалізу, вакцини для профілактики грипу, тощо). 
 Змінами до Програми економічного та соціального розвитку 
перерозподілено кошти на: 
- Будівництво Подільського мостового переходу – 57, 5 млн. грн. 
- Придбання спеціальної техніки для прибирання снігу – 11,1 млн. грн. 
- Виконання проектних робіт зі спорудження ліній метрополітену на ж/м 
Теремки-2 та ж/м Троєщина – 2,4 млн. грн. 
- Спорудження зовнішніх інженерних мереж до пускового житлового будинку  
по пров. Моторному – 10 млн. грн. 
- Продовження реконструкції пр-ту Григоренка – 16,4 млн. грн. 
- Реконструкція вулиць Ахматової – 2,0 млн. та пр. Перемоги – 5,0 млн.  
- Встановлення модульних громадських туалетів – 4,5 млн. грн. 
- Реконструкція котельні на вул. Котельникова, 7/13 – 4,8 млн. грн. 
- Продовження робіт на магістральних каналізаційних колекторах – 21,2 млн. 
 З державного бюджету виділено 160 млн. грн. на:  
- Реконструкцію Поштової площі – 50 млн. грн. 
- Будівництво метро на Теремки – 50 млн. грн. 
- Реконструкцію Петровської алеї, Паркової дороги, Дніпровського узвозу на 
ділянці від Героїв Крут до Дніпровського проїзду – 30 млн.грн. 
- Реконструкцію пішохідної зони від парку «Володимирська гірка» до Києво-
Печерської лаври – 30,0 млн.грн. 

 
Також Київрада направила до парламенту звернення щодо затвердження 

меж Києва та збереження унікального Біличанського лісу, який сьогодні на 
межі знищення. Попросила парламентарів скасувати 50-відсоткове вилучення 



ПДФО, через яке місто щорічно недораховується 7-8 мільярдів гривень. 
Звернулася щодо  законодавчого врегулювання участі народних депутатів у 
засіданнях місцевих рад.   

 
 

Якщо Київрада не працюватиме надалі: 
1. Не буде затверджено бюджет міста на 2014 рік. Таким чином місто буде 

жити за 1/12. Це не дасть можливості підвищити зарплати, компенсувати 
для населення різницю в тарифах на теплопостачання, забезпечити 
соціальні виплати, тощо. 

2. До кінця року місто очікує субвенцію з держбюджету у розмірі 1 
мільярда гривень, на заробітні плати бюджетникам, розрахунки за 
теплоносії, медикаменти, харчування, соціальні виплати. Якщо не 
працюватиме Київрада, ці гроші не буде освоєно, відповідно бюджетники 
можуть залишитися без зарплат, соціально незахищені верстви населення 
без медикаментів та харчування тощо. 

3. Тільки за рішенням Київради продовжуються договори оренди землі та 
власності. Це одні з основних джерел наповнення міського бюджету. 
Якщо Київрада не прийматиме рішення про пролонгацію договорів 
оренди землі та власності, орендарі будуть продовжувати користуватися 
землею чи власністю, не сплачуючи за це.  

Якщо три місяці до кінця року Київрада не працюватиме, місто втратить 
близько 50 млн.грн. надходжень від оренди землі.  
Приблизно 5-10 млн. від оренди комунальної власності. 
Крім того, не надходитимуть гроші від приватизації та продажу земельних 
ділянок.  
4. Також у разі зупинки роботи Київради, місто не матиме змоги завершити 

роботи на назці об’єктів, внесених до Програми соціального та 
економічного розвитку міста.  

Зокрема: Київ очікує субвенцію з держбюджету на будівництво метро на 
Троєщина та завершення робіт з будівництва метро на Теремки. За 
законодавством освоїти ці кошти без рішення сесії неможливо. 
Крім того, не буде перерозподілено кошти на капітальні вкладення. Тобто 
об’єкти, які можна було б завершити до кінця року за рахунок перерозподілу 
коштів серед головних розпорядників, не буде завершено.  
 
 


