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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          

 

Протокол № 1/62 
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та 

соціального захисту 

 

від 30.01.2019    

 

        

     Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, 

                                   10-й поверх,  (к. 1017), початок о 11:45. 

 

 

     Склад комісії: 6 депутатів Київської міської ради.   

   

     

     Присутні: 5 депутатів Київської міської ради, член(и) постійної комісії: 

 

     Гелевей О.І.              - голова постійної комісії  

 

     Іванченко В.А.         - заступник голови постійної комісії 

 

     Лобан Ю.М.             - секретар постійної комісії 

 

     Пабат О.В.                - член постійної комісії 

 

     Кочур М.А.               –член постійної комісії 

 

     Відсутні: 1 депутат Київської міської ради:  

 

     Крикунов Ю.В.- заступник голови постійної комісії 

 

Запрошені: 
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Спасибко О.В. - заступник голови Київської міської державної 

адміністрації; 

 

Васильчук В.В. - депутат Київської міської ради, член постійної комісії 

Київради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту;  

 

Гінзбург В.Г. - директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації); 

 

 

 

Кубанський  С.А. - голова Ради Київської міської профспілки працівників 

охорони здоров'я; 

 

Левицький В.О. - завідуючий відділом з питань соціально-економічних 

питань Київської міської профспілки працівників охорони 

здоров’я; 

 

Назаренко С.П. -  заступник директора Департаменту соціальної політики 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації); 

 

Южаніна І.М. - начальник управління гендерної політики Департаменту 

соціальної політики виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації); 

 

Світличний О.П. - заступник директора Департаменту економіки та 

інвестицій, начальник управління з питань інвестицій та 

зовнішньоекономічної політики; 

 

Шейко В.В. - заступник директора Департаменту земельних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської адміністрації); 

 

Вершигора А.В.  - головний лікар Центру екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф міста Києва; 

 

Вакаренко В.М. - виконуюча обов’язки директора комунального 

некомерційного підприємства «Київська стоматологія»; 

 

Дементьєва О.М. - завідуюча юридичним відділом некомерційного 

підприємства «Київська стоматологія»; 

 

Лациба М.В. - представник громадської організації «Український 

незалежний центр політичних досліджень»; 

 

Губська В.П. 

 

- керівник Всеукраїнської благодійної організації 

«Фундація «Відкрита Україна»; 

 

Дубович Н.М. - керівник громадської організації  ветеранів жінок, 

інвалідів, учасників АТО «Берегиня»; 

 

Щербатюк І.О. - представник Товариства з обмеженою відповідальністю 

«НЕОМЕД 2007»; 

 

Міхнюк С.М. - представник Київського міського центру допомоги 

учасників АТО; 

 

Яцина С.М. - представник Київського міського центру допомоги 

учасників АТО; 

 

Тур Ю.Л. - виконуючий обов’язки директора Київського 

інвестиційного агенства; 

 

Бугай О.Ф. - представник ради ветеранів АТО м. Києва;  
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Шевченко А.В. - представник ради ветеранів АТО м. Києва;  

Ковальчук А.М. - заявник;  

Кравченко О.О. 

Береговий Ю. М. 

 

- заявник; 

- заступник      директора      Департаменту - начальник 

управління     приватизації    та   корпоративних     прав  

 

  помічники-консультанти депутатів Київської міської ради;  

  представники ЗМІ; 

  представники громадськості. 

  

Порядок денний 

1. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до 

рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року № 271/271 «Про 

надання додаткових пільг та гарантій учасникам антитерористичної операції та 

членам їх сімей» (доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 20.12.2018 № 08/231-4309/ПР). 

Доповідачі: заступник голови Київської міської державної адміністрації                    

Спасибко О.В., директор Департаменту соціальної політики виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

директор Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

2. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про визнання таким, 

що втратило чинність, рішення Київської міської ради від 17 червня 2010 року                            

№ 974/4412 «Про затвердження Правил виклику для населення бригад швидкої 

медичної допомоги, спеціалізованої психіатричної допомоги, пунктів 

невідкладної медичної допомоги, дільничних лікаря-терапевта, лікаря-педіатра 

та лікаря-спеціаліста амбулаторно-поліклінічних закладів міста Києва» 

(доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

12.12.2018 № 08/231-4288/ПР). 

Доповідачі: перший заступник голови Київської міської державної 

адміністрації Поворозник М.Ю., директор Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

3. Про повторний  розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

внесення змін до міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016 - 

2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 

року № 89/89» (доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 12.12.2018 № 08/231-4289/ПР), є правовий висновок управління 

правового  забезпечення  діяльності  Київської  міської   ради   від   20.12.2018 

№ 08/230-2579 до проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін 

до міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016 - 2018 роки, 

затвердженої  рішенням  Київської  міської  ради  від  11  лютого  2016    року 

№ 89/89». 

Доповідач: директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).  
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4. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про затвердження 

міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки» 

(доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

06.12.2018 № 08/231-4266/ПР); є витяг з протоколу № 42/151 засідання 

постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку від 08.12.2018 (вих. від 17.12.2018 № 08/280-2063),  є 

звернення депутата Київської міської ради Васильчука В.В. (вх. від 14.12.2018 

№ 08/23795). 

Доповідач: директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), депутат 

Київської міської ради Васильчук В.В. 

5. Про розгляд звернення Ковальчука А.М. щодо питання надання матеріальної 

допомоги для лікування дитини за кордоном (доручення Київського міського 

голови від 11.01.2019 № ОП/К-386/1). 

 Доповідачі: заявник,  директор Департаменту охорони здоров’я виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

представник Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

6. 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 05.12.2018 № 051-К10-

1473/11-18). 

Доповідач: представник Департаменту соціальної політики виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

7. Про розгляд звернення депутата Київської міської ради Лобан Ю.М. щодо 

резолюції круглого столу на тему: Страхова медицина, як інструмент 

збалансування системи охорони здоров’я. Візія, правове забезпечення, підводні 

камені та перспективи впровадження» та невідкладної медичної допомоги у 

місті Києві   (вх. від 30.11.18 № 08/22555).  

Доповідач: депутат Київської міської ради Лобан Ю.М. 

8. Про затвердження плану роботи постійної комісії Київської міської ради з 

питань охорони здоров’я та соціального захисту на 2019 рік (є листи від  

Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 11.12.2018 № 051/21458-006 про 

надання пропозицій до плану роботи та Департаменту охорони здоров’я  

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 05.12.2018 № 061/-15859/07 про надання пропозицій до плану 

роботи). 

Доповідач: депутат Київської міської ради, голова постійної комісії Київради з 

питань охорони здоров’я та соціального захисту Гелевей О.І. 

9. Про заслуховування звіту заступника голови Київської міської державної 

адміністрації Мондриївського В.М. щодо стану виконання Міської комплексної 

цільової програми «Київ без бар’єрів» на 2018-2021 роки; є електронна петиція                     
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№ 517 «Зробити Київ дружнім та безбар’єрним для всіх категорій громадян». 

Доповідачі: заступник голови Київської міської державної адміністрації, 

директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), автор петиції 

Онищенко В. 

10.Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання дитячій 

стоматологічній поліклініці Оболонського району міста Києва земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд дитячої 

стоматологічної поліклініки на просп. Оболонському, 34-д в Оболонському 

районі м. Києва» (справа – клопотання А-24805), (доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.04.2018 № 08/231-

1358/ПР). 

Доповідачі: представник Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), головний 

лікар Дитячої стоматологічної поліклініки Оболонського району міста Києва. 

11. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

товариству з обмеженою відповідальністю «НЕОМЕД-2007» земельної ділянки 

для експлуатації амбулаторного діагностичного-лікувального закладу на                                                                

вул. Російській, 54/15-а у Дарницькому районі м. Києва» (справа – клопотання                                   

Д-7580), (доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 22.03.2018 № 08/231-922/ПР), повторно. 

Доповідачі: представник Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

представник товариства з обмеженою відповідальністю «НЕОМЕД-2007». 

12. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання згоди на 

безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста 

Києва цілісного майнового комплексу державного закладу «Центральна 

стоматологічна поліклініка Міністерства охорони здоров’я України» 

(доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

26.12.2018 № 08/231-4315/ПР) 

Доповідачі: директор Департаменту комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), директор Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

13. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва на 

вул. Виборзькій, 89 у Солом’янському районі м. Києва для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги (для 

експлуатації та обслуговування відділення № 14)» (справа – клопотання                      

К-35871), (доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 01.01.2019  № 08/231-5/ПР) 

Доповідачі: представник Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), директор 

Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. 



6 

 

14. Різне. 

 

 

Щодо затвердження порядку денного: 
 

СЛУХАЛИ:  

Гелевея О.І. щодо прийняття в цілому порядку денного засідання постійної 

комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти в цілому порядок денний засідання постійної комісії 

Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» – 4, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1. 

Рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ:  

Гелевея О.І. щодо зміни черговості розгляду питань порядку денного, а саме: 

питання 2 порядку денного «2. Про розгляд проекту рішення Київської міської 

ради «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Київської міської 

ради від 17 червня 2010 року № 974/4412 «Про затвердження Правил виклику 

для населення бригад швидкої медичної допомоги, спеціалізованої 

психіатричної допомоги, пунктів невідкладної медичної допомоги, дільничних 

лікаря-терапевта, лікаря-педіатра та лікаря-спеціаліста амбулаторно-

поліклінічних закладів міста Києва» (доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 12.12.2018 № 08/231-4288/ПР)» розглянути 

другим. 

Питання 5 порядку денного «5. Про розгляд звернення Ковальчука А.М. щодо 

питання надання матеріальної допомоги для лікування дитини за кордоном 

(доручення Київського міського голови від 11.01.2019 № ОП/К-386/1)» 

розглянути третім. 

Питання 10 порядку денного «10. Про розгляд проекту рішення Київської 

міської ради «Про надання дитячій стоматологічній поліклініці Оболонського 

району міста Києва земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд дитячої стоматологічної поліклініки на просп. Оболонському, 

34-д в Оболонському районі м. Києва» (справа – клопотання А-24805), 

(доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

23.04.2018 № 08/231-1358/ПР)» розглянути четвертим. 

ВИРІШИЛИ:  Підтримати  пропозицію  депутата Київської міської ради  

Гелевея О.І.                            

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ:  

Гелевея О.І., який звернув увагу членів комісії та присутніх про недопущення 

конфлікту інтересів під час розгляду питань порядку денного, відповідно до 
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вимог Регламенту Київради. 

 

 

Розгляд (обговорення) питань порядку денного: 
1.  Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до 

рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року № 271/271 «Про 

надання додаткових пільг та гарантій учасникам антитерористичної операції та 

членам їх сімей» (доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 20.12.2018 № 08/231-4309/ПР). 

СЛУХАЛИ: Спасибка О.В.                    

ВИСТУПИЛИ: Гелевей О.І., Михнюк І.В. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про внесення 

змін до рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року № 271/271 

«Про надання додаткових пільг та гарантій учасникам антитерористичної 

операції та членам їх сімей» (доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 20.12.2018 № 08/231-4309/ПР)». 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» –0, «не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 

 

Зміна черговості. 

2. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про визнання таким, 

що втратило чинність, рішення Київської міської ради від 17 червня 2010 року 

№ 974/4412 «Про затвердження Правил виклику для населення бригад швидкої 

медичної допомоги, спеціалізованої психіатричної допомоги, пунктів 

невідкладної медичної допомоги, дільничних лікаря-терапевта, лікаря-педіатра 

та лікаря-спеціаліста амбулаторно-поліклінічних закладів міста Києва» 

(доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

12.12.2018 № 08/231-4288/ПР). 

СЛУХАЛИ: Гінзбург В.Г.                    

ВИСТУПИЛИ: Лобан Ю.М., Гінзбург В.Г., Кочур М.А., Кубанський С.А., 

Гелевей О.І. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про визнання таким, що 

втратило чинність, рішення Київської міської ради від 17 червня 2010 року № 

974/4412 «Про затвердження Правил виклику для населення бригад швидкої 

медичної допомоги, спеціалізованої психіатричної допомоги, пунктів 

невідкладної медичної допомоги, дільничних лікаря-терапевта, лікаря-педіатра 

та лікаря-спеціаліста амбулаторно-поліклінічних закладів міста Києва» 

(доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

12.12.2018 № 08/231-4288/ПР)». 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» –0, «не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 
2. Звернутися листом до Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо 
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надання пропозицій стосовно шляхів реалізації місцевого стимулювання для 

заохочення медиків м. Києва, для виконання своїх функціональних обов'язків. 

3. Доручити працівникам секретаріату Київради розмістити надану інформацію 

Департаментом  охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) на офіційній веб-сторінці Київради 

(www.kmr.gov.ua).  

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» –0, «не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 

 

3. (5. Про розгляд звернення Ковальчука А.М. щодо питання надання 

матеріальної допомоги для лікування дитини за кордоном (доручення 

Київського міського голови від 11.01.2019 № ОП/К-386/1). 

СЛУХАЛИ: Ковальчука А.М.                

ВИСТУПИЛИ: Гелевей О.І., Ковальчук А.М., Гінзбург В.Г., Лобан Ю.М. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Звернутися листом до Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо 

надання алгоритму дій для лікування дитини за кордоном. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» –0, «не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 
 

4. (10. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

дитячій стоматологічній поліклініці Оболонського району міста Києва 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд дитячої 

стоматологічної поліклініки на просп. Оболонському, 34-д в Оболонському 

районі м. Києва» (справа – клопотання А-24805), (доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.04.2018 № 08/231-

1358/ПР).    

СЛУХАЛИ: Шейко В.В.                

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

дитячій стоматологічній поліклініці Оболонського району міста Києва 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд дитячої 

стоматологічної поліклініки на просп. Оболонському, 34-д в Оболонському 

районі м. Києва» (справа – клопотання А-24805), (доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.04.2018 № 08/231-

1358/ПР)» із зауваженням, а саме: 

- назву медичного закладу “дитяча стоматологічна поліклініка Оболонського 

району”, замінити на “комунальне некомерційне підприємство “Київська 

стоматологія” в назві та по тексту проекту рішення Київради.  

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» –0, «не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 
 

СЛУХАЛИ:  

Гелевея О.І. щодо зміни черговості розгляду питань порядку денного, а саме: 

http://www.kmr.gov.ua/
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питання 13 порядку денного «13. Про розгляд проекту рішення Київської 

міської ради «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Центру екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф міста Києва на вул. Виборзькій, 89 у Солом’янському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 

здоров'я та соціальної допомоги (для експлуатації та обслуговування відділення 

№ 14)» (справа – клопотання  К-35871), (доручення заступника міського голови 

– секретаря Київської міської ради від 01.01.2019  № 08/231-5/ПР)» розглянути 

п'ятим. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 

 

Зміна черговості. 
5. (13. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста 

Києва на вул. Виборзькій, 89 у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги 

(для експлуатації та обслуговування відділення № 14)» (справа – клопотання К-

35871), (доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 01.01.2019  № 08/231-5/ПР). 

СЛУХАЛИ: Шейка В.В.   

ВИСТУПИЛИ: Гелевей О.І., Вершигора А.В. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста 

Києва на вул. Виборзькій, 89 у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги 

(для експлуатації та обслуговування відділення № 14)» (справа – клопотання              

К-35871), (доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 01.01.2019  № 08/231-5/ПР)» із зауваженням, а саме: 

- в назві та в тексті проекту рішення виключити слова “будівництва та”. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» –0, «не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 

 

Зміна черговості. 
СЛУХАЛИ:  

Гелевея О.І. щодо зміни черговості розгляду питань порядку денного, а саме: 

питання 12 порядку денного «12. Про розгляд проекту рішення Київської 

міської ради «Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва цілісного майнового комплексу 

державного закладу «Центральна стоматологічна поліклініка Міністерства 

охорони здоров’я України» (доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 26.12.2018 № 08/231-4315/ПР)» розглянути шостим. 
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Зміна черговості. 
6. (12. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання згоди 

на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва цілісного майнового комплексу державного закладу «Центральна 

стоматологічна поліклініка Міністерства охорони здоров’я України» (доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 26.12.2018       

№ 08/231-4315/ПР). 

 СЛУХАЛИ: Берегового Ю. М.  

ВИСТУПИЛИ: Гелевей О.І., Гінзбург В.Г. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва цілісного майнового комплексу державного закладу 

«Центральна стоматологічна поліклініка Міністерства охорони здоров’я 

України» (доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 26.12.2018 № 08/231-4315/ПР)». 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» –0, «не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 
 

7. Про повторний  розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

внесення змін до міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016 - 

2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 

року № 89/89» (доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 12.12.2018 № 08/231-4289/ПР), є правовий висновок управління 

правового  забезпечення  діяльності  Київської  міської   ради   від   20.12.2018 

№ 08/230-2579 до проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін 

до міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016 - 2018 роки, 

затвердженої  рішенням  Київської  міської  ради  від  11  лютого 2016 року                  

№ 89/89». 

СЛУХАЛИ: Южаніну І.М. 

ВИСТУПИЛИ: Губська В.П., Гелевей О.І., Южаніна І.М., Лобан Ю.М.,                

Пабат О.В., Лациба М.В., Іванченко В.А. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 

внесення змін до міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016 - 

2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 

року № 89/89» (доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 12.12.2018 № 08/231-4289/ПР)». 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 3, «проти» – 0, «утрималось» –1, «не голосували» – 1. 

Рішення не прийнято. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Лобан Ю.М. щодо зміни черговості розгляду питання порядку денного, а саме: 

питання 8 порядку денного «4. Про розгляд проекту рішення Київської міської 

ради «Про затвердження міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 

2019-2021 роки» (доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 06.12.2018 № 08/231-4266/ПР)» розглянути в кінці засідання 
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комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» –0, «не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 
 

8. 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 05.12.2018 № 051-К10-

1473/11-18). 

ВИРІШИЛИ: Погодити список осіб — соціально незахищених мешканців                   

м. Києва, які направляються для надання безкоштовної стоматологічної 

допомоги КП “Київська міська стоматологічна поліклініка”, згідно додатку до 

листа Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.12.2018 № 051-К10-

147/11-18. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» –0, «не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 

 

9. Про розгляд звернення депутата Київської міської ради Лобан Ю.М. щодо 

резолюції круглого столу на тему: Страхова медицина, як інструмент 

збалансування системи охорони здоров’я. Візія, правове забезпечення, підводні 

камені та перспективи впровадження та невідкладної медичної допомоги у місті 

Києві»   (вх. Від 30.11.18 № 08/22555). 

СЛУХАЛИ: Лобан Ю.М. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію щодо резолюції круглого столу на тему: «Страхова 

медицина, як інструмент збалансування системи охорони здоров’я. Візія, 

правове забезпечення, підводні камені та перспективи впровадження 

невідкладної медичної допомоги у місті Києві» взяти до відома. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» –0, «не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 
 

10. Про затвердження плану роботи постійної комісії Київської міської ради з 

питань охорони здоров’я та соціального захисту на 2019 рік (є листи від 

Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 11.12.2018 № 051/21458-006 про 

надання пропозицій до плану роботи та Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 05.12.2018 № 061/-15859/07 про надання пропозицій до плану 

роботи). 

СЛУХАЛИ: Гелевея О.І. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити план роботи постійної комісії Київської міської ради з 

питань охорони здоров’я та соціального захисту на 2019 рік. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» –0, «не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: Гелевея О.І. щодо зміни черговості розгляду питань порядку 

денного, а саме: питання 9 порядку денного «9. Про заслуховування звіту 

заступника голови Київської міської державної адміністрації Мондриївського 

В.М. щодо стану виконання Міської комплексної цільової програми «Київ без 

бар’єрів» на 2018-2021 роки; є електронна петиція № 517 «Зробити Київ 

дружнім та безбар’єрним для всіх категорій громадян» розглянути на черговому 

засіданні Київради. 

 

11. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

товариству з обмеженою відповідальністю «НЕОМЕД-2007» земельної ділянки 

для експлуатації амбулаторного діагностичного-лікувального закладу на вул. 

Російській, 54/15-а у Дарницькому районі м. Києва» (справа – клопотання                      

Д-7580), (доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 22.03.2018 № 08/231-922/ПР), повторно. 

СЛУХАЛИ: Шейка В.В.           

ВИСТУПИЛИ: Гелевей О.І., Щербатюк І.О., Кочур М.А. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про передачу 

товариству з обмеженою відповідальністю «НЕОМЕД-2007» земельної ділянки 

для експлуатації амбулаторного діагностичного-лікувального закладу на вул. 

Російській, 54/15-а у Дарницькому районі м. Києва» (справа – клопотання Д-

7580), (доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 22.03.2018 № 08/231-922/ПР), повторно». 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утрималось» –1, «не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 
 

12. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про затвердження 

міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки» 

(доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

06.12.2018 № 08/231-4266/ПР); є витяг з протоколу № 42/151 засідання 

постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку від 08.12.2018 (вих. від 17.12.2018 № 08/280-2063),  є 

звернення депутата Київської міської ради Васильчука В.В. (вх. Від 14.12.2018 

№ 08/23795). 

СЛУХАЛИ: Южаніну І.В.           

ВИСТУПИЛИ: Гелевей О.І., Васильчук В.В., Лациба М.В. 

ВИРІШИЛИ: Створити робочу групу  у складі депутатів постійної комісії 

Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту 

Гелевея О.І, Крикунова Ю.В. та Лобан Ю.М. (за згодою), із залученням 

представників громадських організацій та Департаменту соціальної політики 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утрималось» –, «не голосували» – 1. 

Рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: Гелевея О.І., який запропонував повернутися до розгляду питання 

“Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про внесення 

змін до міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016 - 2018 роки, 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 року                       

№ 89/89» (доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 12.12.2018 № 08/231-4289/ПР), є правовий висновок управління 

правового  забезпечення  діяльності  Київської  міської   ради   від   20.12.2018 

№ 08/230-2579 до проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін 

до міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016 - 2018 роки, 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 року                     

№ 89/89». 

ВИСТУПИЛИ: Южаніна І.М., Назаренко С.П. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 2, «проти» – 0, «утрималось» –2, «не голосували» – 1. 

Рішення не прийнято. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Кочур М.А. запропонувала повернусь повторно до розгляду проекту рішення 

Київської міської ради «Про передачу товариству з обмеженою 

відповідальністю «НЕОМЕД-2007» земельної ділянки для експлуатації 

амбулаторного діагностичного-лікувального закладу на вул. Російській, 54/15-а 

у Дарницькому районі м. Києва» (справа – клопотання Д-7580), (доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 22.03.2018         

№ 08/231-922/ПР) та скасувати результати голосування, оскільки працівником 

секретаріату надана недостовірна інформація, питання розглядалось на 

засіданні постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту 

(протокол від 05.12.2018 № 14/59). 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 2, «проти» – 0, «утрималось» –2, «не голосували» – 1. 

Рішення не прийнято. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пабат О.В. зауважив, що на сьогоднішній день Хонда М.П. - заступник голови  

Київської міської державної адміністрації контролює та координує діяльність 

Департаменту соціальної політики та запропонував питання 9 порядку деного 

(про заслуховування звіту заступника голови Київської міської державної 

адміністрації щодо стану виконання Міської комплексної цільової програми 

«Київ без бар’єрів» на 2018-2021 роки), розглянути на наступному засіданні 

постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціального захисту та 

запросити з доповіддю профільного заступника. 

 

 

   Голова комісії                                                                     Олег ГЕЛЕВЕЙ 

 

 

Секретар комісії                                                                      Юлія ЛОБАН  

 


