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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 № 18/63 

засідання постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я 

та соціального захисту 

 

     від 13.02.2018          

          

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

                                   10-й поверх, каб. 1017 (зала засідань), початок о 11:30. 

 

 Склад комісії: 6 депутатів Київської міської ради.       

        

       Присутні: 6 депутатів Київської міської ради, член(и) постійної комісії: 

  Гелевей О.І.  –  голова постійної комісії 

        Лобан Ю.М.       –  секретар постійної комісії 

   Крикунов Ю.В.  –  заступник голови постійної комісії 

  Іванченко В.А.       –  заступник голови постійної комісії 

 

  Кочур М.А. –  член постійної комісії 

  Пабат О.В. –  член постійної комісії 

 

 

 Запрошені: 

Гінзбург В.Г. – директор Департаменту охорони здоров’я виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації); 

 

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

Київради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту; 
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Береговий Ю.М. – заступник директора Департаменту комунальної власності 

м. Києва виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації); 

 

Світличний О.П. – заступник директора Департаменту економіки та 

інвестицій виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації); 

 

Бондарчук Ю.В. – головний спеціаліст відділу правового забезпечення 

Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації); 

 

Чорній Б.П. – заступник генерального директора комунального 

підприємства «Київське інвестиційне агенство»; 

 

Токаренко В.О. – заступник начальника відділу комунального підприємства 

«Київське інвестиційне агенство»; 

 

Черненко С.О. – начальник юридичного відділу комунального 

підприємства «Фармація»; 

 

Гриньов М.А. – заступник головного лікаря Олександрівської  клінічної 

лікарні м. Києва»; 

Непом'ящій М.В. – представник громадської організації «Всеукраїнська 

Гвардія Революції»; 

Губська В.П. – керівник благодійної організації «Фундація «Відкрита 

Україна»; 

Лациба М.В. – керівник УНДПД; 

   Кузьменко В.М. – виконавчий директор громадської організації центру 

відкритих досліджень; 

   Кушнір В.М. – заступник керівника з експлуатації транспорту 

комунальної організації «Киїмедсцецтранс; 

представники громадськості. 

    

Порядок денний 

1. Про заслуховування звіту заступника голови Київської міської державної 

адміністрації Хонди М.П. 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» (повторно). 

 Доповідачі: заступник голови Київської міської державної адміністрації, директор 

Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), автор петиції Онищенко В.  

 

2. Про заслуховування звіту заступника голови Київської міської державної 

адміністрації Хонди М.П. щодо стану ринку праці та хід виконання Програми 

зайнятості населення м. Києва на 2018-2020 роки за 2018 рік (вх. №08/2177 від 

01.02.2019). 
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 Доповідачі: заступник голови Київської міської державної адміністрації, директор 

Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації).  

 

3. Про заслуховування звіту Департаменту соціальної політики про хід виконання 

міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки за                            

12 місяців 2018 (вих. №051/116/116-4-004 від 31.01.2019). 

Доповідач: Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації). 

  

4. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про перейменування 

Олександрівської клінічної лікарні» (доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 10.12.2018 № 08/231-4283/ПР); є витяг з 

протоколу № 58/134 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 

власності від 27.12.2018 (вих. від 21.01.2019 № 08/283-31). 

Доповідач: директор Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), головний лікар 

Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. 

 

5. Про розгляд звернення депутата Київської міської ради Пабата О.В. щодо ситуації, 

яка склалася в місті Києві через обмеження доступу батьків з дитячими візочками до 

медичних закладів   (вх. від 05.02.19 № 08/2375).  

Доповідач: депутат Київської міської ради  Пабат  О.В. 

 

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

рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 459/6510 «Про 

затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 

роки» (доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

11.02.2019 № 08/231-733/ПР).  

Доповідач: директор Департаменту соціальної політики  виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації. 

 

7. Про розгляд листа Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

27.11.2018  № 062/05/20-10392 щодо повторного розгляду проекту рішення 

Київської міської ради «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, право оренди яких виборюється на конкурсних 

засадах» (доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради 

від 02.05.2018 № 08/231-1471/ПР).  

Доповідачі: представник Департаменту комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), представник  Комунального підприємства «Фармація».  
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8. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу у власність 

благодійної організації «Благодійний фонд «Самсон» транспортного засобу 

комунальної власності територіальної громади міста Києва» (доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради від 15.01.2019 № 08/231-182/ПР). 

Доповідач: директор Департаменту комунальної власності виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представник   

комунальної організації «Київмедспецтранс», представник благодійної організації 

«Благодійний фонд «Самсон». 

 

9. Про розгляд листа першого заступника голови Київської міської державної 

адміністрації Поворозника М.Ю. від 10.01.2019 № 002-43 щодо повторного розгляду 

проекту рішення Київської міської ради «Про майнові питання, пов’язані з 

будівництвом приватного медичного центру на вул. Зоологічній, 3 у 

Шевченківському районі» (доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 12.09.2018 № 08/231-2824/ПР).  

Доповідачі: перший заступник голови Київської міської державної адміністрації 

Поворозник М.Ю., директор  Департаменту економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), директор 

Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), представник Департаменту 

комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації). 

 

10. 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), повторно. 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. 

 

11. Різне. 

 

 

Щодо затвердження порядку денного та зміни черговості розгляду питань: 

 

СЛУХАЛИ:  

Гелевея О.І. щодо прийняття за основу порядку денного засідання постійної комісії 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти за основу порядок денний засідання постійної комісії 

Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1. 

Рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: Берегового Ю.М., Гелевея О.І., Крикунова Ю.В. 

Береговий Ю.М. проінформував членів комісії та присутніх про неактуальність 

розгляду питання 7 порядку денного «7. Про розгляд листа Департаменту 

комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 27.11.2018  № 062/05/20-10392 щодо 

повторного розгляду проекту рішення Київської міської ради «Про затвердження 

переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, право 

оренди яких виборюється на конкурсних засадах» (доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 02.05.2018 № 08/231-1471/ПР)». 

Крикунов Ю.В. запропонував зняти з розгляду питання 7 порядку денного.  

ВИРІШИЛИ: Питання 7 порядку денного зняти з розгляду. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1. 

Рішення прийнято. 
 

 

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» – 5, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1. 

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 вимог 

Регламенту Київради. 

 

 

Розгляд (обговорення) питань порядку денного: 

 

1. Про заслуховування звіту заступника голови Київської міської державної 

адміністрації Хонди М.П. 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» 

(повторно). 

 Доповідачі: заступник голови Київської міської державної адміністрації, 

директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської 
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міської ради (Київської міської державної адміністрації), автор петиції 

Онищенко В.  

*Відеотрансляція  щодо  обговорення даного питання  розміщена на офіційному 

веб-сайті Київради (www.kmr.gov.ua) відповідно до ч. 9 ст. 11 Регламенту, 

затвердженого рішенням Київради від 07.07.2016 №579/579). 

СЛУХАЛИ: Гелевея О.І.  

ВИСТУПИЛИ: Крикунов Ю.В., Пабат О.В., Гелевей О.І., Лобан Ю.М. 

Крикунов Ю.В. проінформував про реалізацію Міської комплексної цільової 

програми «Київ без бар’єрів». 

За результатами обговорення:  

ВИРІШИЛИ:  Звіт про Міську комплексну цільову програму «Київ без бар’єрів» 

взяти до уваги. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1. 

Рішення прийнято. 

 

2. Про заслуховування звіту заступника голови Київської міської державної 

адміністрації Хонди М.П. щодо стану ринку праці та хід виконання Програми 

зайнятості населення м. Києва на 2018-2020 роки за 2018 рік, (вх. №08/2177 від 

01.02.2019). 

 Доповідачі: заступник голови Київської міської державної адміністрації, 

директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації).  

*Відеотрансляція  щодо  обговорення даного питання  розміщена на офіційному 

веб-сайті Київради (www.kmr.gov.ua) відповідно до ч. 9 ст. 11 Регламенту, 

затвердженого рішенням Київради від 07.07.2016 №579/579). 

СЛУХАЛИ: Гелевея О.І.  

ВИСТУПИЛИ: Крикунов Ю.В., Пабат О.В., Гелевей О.І. 

Крикунов Ю.В. проінформував про виконання Програми зайнятості населення                   

м. Києва на 2018-2020 роки за 2018 рік. 

Пабат О.В. запропонував вжити необхідних заходів для вирішення питання 

навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце в Черкаській 

області. 

За результатами обговорення:  

ВИРІШИЛИ:  Звіт щодо виконання Програми зайнятості населення м. Києва на 

2018-2020 роки за 2018 рік взяти до уваги. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1. 

Рішення прийнято. 

 

3. Про заслуховування звіту Департаменту соціальної політики про хід 

виконання міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на                          

2016-2018 роки за 12 місяців 2018 (вих. №051/116/116-4-004 від 31.01.2019). 

Доповідач: Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

http://www.kmr.gov.ua/
http://www.kmr.gov.ua/
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 Доповідачі: заступник голови Київської міської державної адміністрації, 

директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації).  

*Відеотрансляція  щодо  обговорення даного питання  розміщена на офіційному 

веб-сайті Київради (www.kmr.gov.ua) відповідно до ч. 9 ст. 11 Регламенту, 

затвердженого рішенням Київради від 07.07.2016 №579/579). 

СЛУХАЛИ: Гелевея О.І.  

ВИСТУПИЛИ: Крикунов Ю.В., Лобан Ю.М., Гелевей О.І., Пабат О.В.,                    

Непом'ящий М.В. 

Крикунов Ю.В. проінформував про виконання міської цільової програми «Турбота. 

Назустріч киянам» на 2016-2018 роки за 2018 рік. 

Гелевей О.І. запропонував на наступному засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту (27.02.2019) 

розглянути інформацію Департаменту соціальної політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо соціальних 

гарантій для постраждалих (інвалідів) учасників Революції Гідності. 

За результатами обговорення:  

ВИРІШИЛИ:  Звіт про виконання міської цільової програми «Турбота. Назустріч 

киянам» на 2016-2018 роки за 2018 рік взяти до уваги. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 

 

4. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про перейменування 

Олександрівської клінічної лікарні» (доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 10.12.2018 № 08/231-4283/ПР); є витяг з 

протоколу № 58/134 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 

власності від 27.12.2018 (вих. від 21.01.2019 № 08/283-31). 

Доповідач: директор Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), головний 

лікар Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. 

СЛУХАЛИ: Гелевея О.І.  

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

Пабат О.В., Бондарчук Ю.В. 

Пабат О.В. запропонував відкласти розгляд питання з метою прийняття виваженого 

рішення після проведення Департаментом охорони здоров’я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), трудовим 

колективом Олександрівської клінічної лікарні  м. Києва все сторонніх історичних 

досліджень щодо назви лікарні. 

Гелевей О.І. запропонував Олександрівській клінічній лікарні м. Києва надати 

постійній комісії історичну довідку про будівлю для повторного розгляду питання.         

За результатами обговорення:  

ГОЛОСУВАЛИ:  Підтримати проект рішення Київради. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» – 3, «проти» – 0, «утрималось» – 2,                                

«не голосували» – 0, «не брали участь в голосуванні» – 1. 

http://www.kmr.gov.ua/
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Рішення не прийнято. 

 

 

5. Про розгляд звернення депутата Київської міської ради Пабата О.В. щодо 

ситуації, яка склалася в місті Києві через обмеження доступу батьків з 

дитячими візочками до медичних закладів   (вх. від 05.02.19 № 08/2375).  

Доповідач: депутат Київської міської ради  Пабат  О.В. 

СЛУХАЛИ: Гелевея О.І.  

ВИСТУПИЛИ: Пабат О.В., Бондарчук Ю.В., Гелевей О.І., Губська В.П. 

За результатами обговорення:  

ВИРІШИЛИ: 1. Звернутись листами до Департаменту охорони здоров’я виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),  

керівників районних в місті Києві державних адміністрацій про надання інформації 

щодо наявності у холі медичних закладів місцями для візочків і пандусів та про план 

заходів стосовно облаштування пандусами і спеціальними майданчиками для 

візочків усередині закладів. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 

 

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

рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 459/6510 «Про 

затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-

2021 роки» (доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 11.02.2019 № 08/231-733/ПР).  

Доповідач: директор Департаменту соціальної політики  виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації. 

СЛУХАЛИ: Гелевея О.І.  

ВИСТУПИЛИ: Крикунов Ю.В., Лобан Ю.М.,  Гелевей О.І., Непом'ящій М.В. 

За результатами обговорення:  

ВИРІШИЛИ:  Підтримати проект рішення Київради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 

 

Зміна черговості.  

10. 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), повторно. 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). 
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Доповідач: директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), депутат 

Київської міської ради Васильчук В.В. 

СЛУХАЛИ: Гелевея О.І.  

ВИСТУПИЛИ: Крикунов Ю.В., Васильчук В.В., Лациба М.В., Губська В.П.,           

Гелевей О.І., Пабат О.В.,  

За результатами обговорення:  

1. ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення Київради.  

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 

2. ВИРІШИЛИ: Визначити головою робочої групи Крикунова Ю.В.  

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

Рішення прийнято. 

3. ВИРІШИЛИ: Доручити Крикунову Ю.В. організувати засідання робочої групи по 

підготовці проекту рішення Київської міської ради «Про затвердження Порядку 

відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста 

Києва на 2019-2021 роки» згідно з правками депутата Київради Васильчука В.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0 

Рішення прийнято. 

 

7. Про розгляд листа Департаменту комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 27.11.2018  № 062/05/20-10392 щодо повторного розгляду 

проекту рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку об’єктів 

комунальної власності територіальної громади міста Києва, право оренди яких 

виборюється на конкурсних засадах» (доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 02.05.2018 № 08/231-1471/ПР).  

Доповідачі: представник Департаменту комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), представник  Комунального підприємства «Фармація».  

Питання знято з розгляду. 

 

8. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу у 

власність благодійної організації «Благодійний фонд «Самсон» транспортного 

засобу комунальної власності територіальної громади міста Києва» (доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 15.01.2019 

№ 08/231-182/ПР. 

Доповідач: директор Департаменту комунальної власності виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представник   

комунальної організації «Київмедспецтранс», представник благодійної 

організації «Благодійний фонд «Самсон». 

СЛУХАЛИ: Гелевея О.І.  

ВИСТУПИЛИ: Береговий Ю.М., Гелевей О.І. 

ВИРІШИЛИ:  Підтримати проект рішення Київради. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1. 

Рішення прийнято. 

 

9. Про розгляд листа першого заступника голови Київської міської державної 

адміністрації Поворозника М.Ю. від 10.01.2019 №002-43 щодо повторного 

розгляду проекту рішення Київської міської ради «Про майнові питання, 

пов’язані з будівництвом приватного медичного центру на вул. Зоологічній, 3 у 

Шевченківському районі» (доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 12.09.2018 № 08/231-2824/ПР).  

Доповідачі: перший заступник голови Київської міської державної адміністрації 

Поворозник М.Ю., директор  Департаменту економіки та інвестицій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), директор Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представник 

Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

СЛУХАЛИ: Гелевея О.І.  

ВИСТУПИЛИ: Світличний О.П., Гелевей О.І., Лобан Ю.М.   

ВИРІШИЛИ:  Підтримати проект рішення Київради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 

 

10. 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), повторно. 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. 

Зміна черговості. 

 

11. Різне. 

 

 

 

Голова комісії                                                                       Олег ГЕЛЕВЕЙ 

  

 

 

Секретар комісії                                                                        Юлія ЛОБАН 
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