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________________  №  ____________
Заступнику Київського 
міського голови − секретарю 
Київської міської ради
В. БОНДАРЕНКУ 

Постійна комісія Київської міської 
ради з питань культури, туризму та 
суспільних комунікацій

Постійна комісія Київської міської 
ради з питань промисловості,  
підприємництва та міського 
благоустрою   

На виконання доручення Київського міського голови В. Кличка                   
від 09.11.2022 № 08/КО-218 опрацьовано петицію Попович Наталії 
Миколаївни № 11449 щодо встановлення ялинки в умовах воєнного стану.

За результатами розгляду інформую, що виділення коштів з бюджету 
міста Києва на відзначення Нового року та Різдва Христового наразі не 
планується. 

На даний час до влади міста Києва надходять ініціативи від меценатів 
та громадськості щодо безкоштовного встановлення новорічної ялинки. Вони 
розглядаються виключно у відповідності до умов воєнного стану (без 
урочистостей, фудкортів, масових заходів), з дотриманням ощадливого 
використання енергоресурсів, з пошаною до пам'яті тих, хто віддав своє 
життя та здоров'я за нашу країну у війні з російською федерацією. 

Разом з тим варто зазначити, що в місті Києві перебуває приблизно                     
300 тис. дітей різних категорій, серед яких є діти з інвалідністю, діти-сироти, 
діти позбавлені батьківського піклування, внутрішньопереміщені особи, а 
також діти, які втратили одного із батьків під час війни з країною агресором, 
і вони чекають на особливу атмосферу новорічно-різдвяного дива.
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Остаточне рішення щодо відзначення зазначених вище заходів буде 
залежати від безпекової ситуації в країні та в місті Києві. 

Заступник голови Київської міської 
державної адміністрації Ганна СТАРОСТЕНКО

Сергій Анжияк
Каріна Смольська 279 62 92 


