
ПРОТОКОЛ NЬ 2
засiдання КиiЪськоi MicbKoT тристоронньоТ соцiально-економiчноТ ради

м. Киiв
вул. Хрещатик,3б (KiMH. 512)

Головyвав на засiданнi: Андрiй

29 лппня202| року

Антонюк
tIредставницького органу роботодавцiв в MicTi Кисвi,
тристоронньоI соцiально-економiчноТ ради.

Брали yчасть:

вiд Сторони виконавчого органч Киiьськоi Micbkoi ради (киiвськоi Micbkol
державноi адмiнiстрацii): Баган А., ,Щенисенко В., .Щворнiков В., Зборомирська Г.,
KocTiKoB В., Кулеба О., Гhlотнiков Ю., Соя В., Стрижrлус О.о Трав'янова О.,
устименко С.
Вiд Сторони профспiлок: Александрова О., Бондаренко Ю., Колодко Л.,
Коляда Т., Левицький В., Мельник В., Орисенко Т., Рой В., Сидоренко Т.,
Стеблюк I., Тулей О., Тюрiно М., Фанделюк Г.,Чижевська О.

Вiд Сторони роботодавцiв: Антонюк А., Бабiч П., Майко
Маркусь О., Придачук I., Симоненко В., Чмiль В.

MarraxoBa О.,

Порядок денний:

l " Про заходи, якi вживапись мiською владою на перiод локдауну для
пiдтримки бiзнесу та найманих працiвникiв.

2. Про конкурси на посади KepiBHlrKiB комунапьних некомерцiйних закладiв
охорони здоров'я.

З. Про стан укJIадання ТериторiальноТ угоди мiж виконавчим органом
КиТвськоI мiськоi ради (КиiЪською мiською державною адмiнiстрацiсю), Спiльним
представницьким органом сторони роботодавцiв на територiальному piBHi в MicTi
Киевi та Спiльним представницьким органом профспiлок та об'еднань профспiлок
м. Киева на202|-202З роки.

Затверджу€ться регламент роботи :

для доtlовiдi та спiвдоповiдi - до 5 хв.;
на виступи членiв ради i запрошених - до 3 хв.

Провести засiдання за 1,5 години.

З вступним словом виступив голова Спiльного представницького органу
роботодавцiв в MicTi Киевi, голова КиiЪськоТ MicbKoi тристоронньоТ соцiально-
економiчноТ ради Андрiй АНТОНЮК, який оголосив учасникам засiдання
порядок денний та регламент роботи засiдання.



l. СЛУХАЛИ:

виконувача обов'язкiв директора !епартаменту промисловостi та розвит.купiдприсмництва виконавЧого органу КиiЪськоТ Micbnoi рuд" (КиiвськоТ MicbK:oT
державноТ адмiнiстраuiТ) Володимира КОстIковд.

У результатi'запровадження (червоного)) рiвня епiдемiчноТ небезпеки було
забороненО дiяльнiстЬ наступниХ закладiв: громадськогО харчування (барiв,
pecTopaHiB, кафе тощо), KpiM адресноi доставки замовлень та замовлень 

"u 
u"ni.,

та бiльшостi закладiв торговельного i побутового обслуговування; торговельно-
розважальних центрiв та iнших закладiв розважальнот дiяльностi; *ynuryp, i
проведення культурних масових заходiв; спортивних за.гliв, фiтнес-центрiв,
басейнiв; дiяльнiсТь непроДовольчиХ ринкiв; закладiВ освiтИ незаJIежно вiд фоiми
власностi.

У перiод з 28 серпня 2020 року по 16
об'сктiв торгiвлi, громадського харчування,
понад 3 тис. адмiнiстративних протоколiв
адм i н iстративнi правопорушення.

квiтня 202l року перевiрено 46/ тис.
розважальних закладiв тощо, складено
за статтею 44-З Кодексу УкраiЪи про

дiяльностi, бу ли cyTTeBi,
70Оh, а змiшаних ,га

Втрати для бiзнеСУ, Що пiдпадае гliд пряму заборону
:llоходи зменшилися: непродовольчих ринкiв до
продовоЛьчиХ - вiД З5О/о ДО 60%; у сферi побутУ вiц 4ОО/о до 60% в заJIежностi вiд

20%; бiзнесу
ВИДУ дiя"гIьностi сфери побуту; гiпер - супер MapKeTiB вiд Зо/о ло бYо; магазинiв

вiд 15%доtIевеликих мере вlд l59lO lО2Ou/о; ресторанного бiзнесу вiд З5о/о до 45%.
З початку пандемiТ КиТв активно впроваджував пiльги та преференцiТ для

малого i середнього бiзнесу: спрощення процедури оформлення дiялiнъстi лiтнiх
майданчикiв, плата за якi складае l .р"; зменшення на 50% оренди комунаJIьного
майна, а У разi немо}кливостi для пiдприсмця, що орендуе примiщення
комунальноТ власностi проводитИ дiяльнiсть, оренда становитиме 1 гргl;
зменцlенНя на 50% розмiру пайовоТ участi на розмiщення зовнiшньоТ реклами,
реклами на транспортi комунальноТ власностi та для пересувноi торгiвлri:
звiльнення вiд оплати за послуги користування вiдведеними майданчикаNtи
кп <китвтранспарксервiс> для користувачiв транспортних засобiв.

вже на сьогоднi суб'екти маJIого та середнього бiзнесу по 1в4 кредитним
договораМ скористаписЬ можливiстrО компенсацii вiдсоткiв Ilo отриманим
кредитам.

!епартаментом промисловостi та розвитку пiдприемництва опрацьовано 1468
зверненЬ суб'ектiВ господаРювання щодо розмiщення майданчикiв бiля закладiв
ресторанного господарства та за результатами надав !епартаменr-у
мiстобулування та архiтектури аргументованi пропозицii.

З початку пандемiТ пiдтримка бiзнесу з бюджету MicTa Киева оцiнlосться у
розмiрi близькО 44l млН грн, а саме: З19 млн грн - оренда майна; З2 млн грн -
ltайова участь та 90 млн грн * зовнiшня реклама.

I_{я сума буле тiлькlа збiльшуватися, ад}ке в складнi економiчнi часи Micbl:a
влада i далi сприятиме малому та середньому бiзнесу.



заступника директора Щепартаменту - начzшьника управлiння монiторинtгу
f{епартаменту комунальнот власностi м. Киева виконавчого органу Китвськоi
MicbKoT Ради (КиТвськоТ MicbKoT державноТ адмiнiстрацiТ) Юрiя плот,нIковд.

Рiшенням КиiЪськоТ мiськоi Ради вiд 2б.03.2о2О J\b 90з/9073 визначено, що доз1,07,2020 орендну плату за оренду майна територiальноi громади MicTa Кисва
булО встановлено у розМiрi 50% вiд розмiру ор."дпоi.rrrur", u".*ruu.noT у договоl)ах
оренди, укладених до набрання чинностi цим рiшенням.

TaKoxt. до 3l ,07.2020, у випадку немо}кливостi використання об'скта орендLl, узв'язку з введенням обмежуваJlьних заходiв, передбачених законолавством, орендар
мав повiдомити орендодавця та ба_гlансоутримувача, про вста}Iовлення оренд.ноТ
платИ за оренДу майна територiальноТ громади MicTa Кисва у розмiрi 1 (ол.на)
гривня незалехtно вiд ро:змiру орендноi плати, визначеноi у договорах.оренди.

звiльненнrо вiд ореllдноi плати пiдлягають лише Ti орендарi, дiяльнiсть яких
була саме заборонена, а не обмех<ена.

у разi надход}кення заяв вiд орендарiв на звiльнення вiд оренднот платлl,
ЛiЯЛЬНiСТЬ ЯКИХ бУЛа ЗабОронена у перiод карантину, необхiдно встановит и) чи
поширюються заборони, на вид дiяльностi орендаря, Що ним здiйснюсться на
орендованомУ майнi вiдповiдно до визначеного договором оренди цiльового
призначення такого майна.

основним джерелоNl доказiв мас бути довiдка балансоутримувача про те, щс) з
IlочаткУ дiТ караНтинУ заявниК не допускав нецiльового використання примiщегtь
за договором, i що з моменту карантину, заявник не здiйснював дiяльнiс.гь за
t(iльовим призначенням, передбаченим договором.

КиТвськоrо мiськОю радою не }хв€LлювчIJIись рiшення про продовтiення дiТ
lliльг з орендноТ плати зz1 користування нерухомим майном комунаJIьноТ власностi,гериторiальноТ громади MicTa Киева, пiд час дii на ,.prropiT УкраТни гостроТ
респiраr,орноТ хвороби COVID- l 9.

В обговореннi питанIIя брали участь:
Перший заступник голови КиТвськоТ MicbKoT державноТ адмiнiстрацiТ з питань

здiйснення самоврядних повноважень, заступник спiвголови Ради олексiiйкулЕБА поiнфорМував) щО мiською владоЮ двiчi на мiсяць проводяться
засiдання, на яких розглядаються питання щодо втрат столичного бiзнЬсу пiд час
ЗаПРОВаДЖеНОГО ЛОКДаУНУ. KPiM ТОГО, MicbKa влада готусться до можливого
чергового локдауну в столицi. Так, з метою уникнення переботв у роботi мiського
транспорту, проводиться робота щодо запровадження електронних квиткiв. Наразi
розроблясться алгоритм ix видачi та визначаються сфери дiяльностi пiдприсrъru,
якi матимуть можливiсть ними користуватися,
в iдп ов iдноТ роз' яснюва_гlьноi роботи.

а також органiзовусться проведення

ГОЛОВа СПiЛЬНОГО ПреДставницького органу роботодавцiв в MicTi кисвi
Аlrдрiй Антонюк зазначив на необхiдностi оприлюднення статис1ичнот
iнформаuiТ шодо кiлькостi столичних суб'сктiв господарIовання, яlii при пинили
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свою дiяльнiсть пiд час запровадженого в MicTi Киевi локдауну

Голова КиiвськоТ мiськпрофради Валентиrl МЕЛЬНИК звернув увагу що,цонизки важливих аспект,iв, зокрема, що тристороннiй переговорний майданч,ик
мiс,га повинен бути направлений на збереження соцiалопо.о миру в MicTi Кие_вi.
KpiM того BiH зазначив, що на жаль, в перiод локдауну Bci сторони соцiа,rьного
дiалогУ працюв€lJIи окремО. КиiЪська мiськпрофрада в пЬрiод жорсткого локдауну,
пiл час обмеження руху трансlrорту, здiйснюваJIа робоry щодо дЬ.ruвки медичн]Zх
працiвникiв, якi мешкаIоть за межами Кисва, дь мiсця роботи i в зворотнодду
напрямку. Також MicbKa влада вiдмовилась включити представникiв профспiлоп,цЬ
складу KoMiciT з проведення iнвестицiйних KoHKypciB та KoMiciT з лiквiдацiТ
наслiдкiВ надзвичайниХ ситуацiЙ техногеНногО та природного характеру, оскiльl<и
члени зазначених Комiсiй не завжди в повнiй Mipi володiють iнформацiею щодо
проблемних питань пiдприсмств. Зокрема, АТ <Фармак)) триваrrий час не мав
мо)I(ливоСтi залучИти iнвесТицiI, через проблеми з продая(ем земельноТ дiлянки.

2. СЛУЬЛИ:

Заступника директора Щепартаменту - начаJIьника управлiння лiкувально-
профiлактичноi допомоги !епартаменту охорони здоров'rвиконавчого органу
КиТвськоТ MicbKoT РадИ (КиiЪськОТ MicbKoT державноI адмiнiстрацiТ) Гаr,rrrу
ЗБОРОМИРСЪКУ.

Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керiвника державно1о,
комунiLлЬногО закладУ охорони здоров'я визначений постановою Кабiне.гу
MiHicтpiB УкраТнИ вiд27.|2.2017 Ns l094 <Про затвердження Порядку проведенця
конкурсУ на зайняттЯ посадИ керiвника державного, комунаJIьного закладу
охорони здоров'{> (в редакцiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
2-2,07.2020 М бЗ7) (далi --Порядок).

Вiдповiдно до пунк,гу 8 зазначеного ПорядКУ, До 22,07.2020 лля проведення
конкурсу на зайняття посади керiвника комун€Lльного закладу охорони здоров'я
рiшенняМ органУ управrliння (Щепартаменту охорони здоров'я) yruop.nu i дiя"та
lrостiйно дiюча конкурсна комiсiя з 9 осiб.

Пiсля 22,07.2020 для проведення окремого конкурсу рiшенням органу
управлiння (щепартаменту охорони здоров'я) утворюсться окрема конкурсна
комiсiя, до складу конкурсноТ KoMiciT входять по три представники вiд:
flепартаМенту охоРони зlIорОв'я; трудОвого колективУ вiдповiдНоiо.uппuДу, обранi
на збораХ трудовогО колективу; гzLлузевих професiйних спiлок, громадськLIх
об'сднань у сферi охорони здоров'я вiдповiдного функцiонального спрямування
таlабо незалежнi експерти у сферi охорони здоров'я.

Iнформацiя щодо проведених KoHKypciB конкурсною комiсiею,, доступна ].а
розмirцена на офiцiйнопlУ веб-сайтi !епартаМентУ охоронИ здоров'я у розлiзri
кФахiвцям) у рубрицi <BaKaHciT>).

Так, за перiоД з жовтнЯ 2019 рокУ до сiчнЯ 2020 рокУ проведено 4В KoHKypciB
на 4в вакантних посад керiвникiв закладiв охорони здоров'я MicTa Кисва. За
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результатами роботи конкурсноi Koмicii проведено: 20 KoHKypciB з визначенням
перемо}кцiв конкурсу,25 KoHKypciB (з них 1 - повторний), на яких не визначено
перемохtцiв конкурсу, 3 конкурси не вiдбулись, у зв'язку з вiдсутнiстю
кандидатур та поданих ними документiв, що потребуе проведення повторних
KoHKypciB, 21 конкурс не вiдбувся, оскiльки за результатами засJгуховування
конкурсних пропозицiй та проведеноi спiвбесiди, прийнято рiшення, вiдхилити
зазначенi кандидатури, як TaKi, що не вiдповiдають встановленим вимогам до
переможця конкурсу.

31.01 .2020 шляхом укладання додатковоТ угоди до контракту 67 головним
лiкарям продовжено дiю трудового договору на посадi директорiв КНП у
вiдповiдностi до положень Кодексу законiв про працю УкраiЪи.

На сьогоднi в 43 закладах охорони здоров'я виконання обов'язкiв директора
покладено на штатних rrрацiвникiв, з них - 28 закладiв охорони здоров'я
знаходяться в процесi реорганiзацii (фтизiатрична служба, шкiрно-венерологiчна,
психiатрична, санаторно-курортна служби).

Таким чином, проведення конкурсу на замiщення вакантних посад керiвникiв
вищезгаданих закладiв е недоцiльним.

З початку 2021 року Конкурсною комiсiсю Щепартаменry охорони здоров'я
проведено 7 KoHKypciB, за результатами яких: визначено переможцiв конкурсу та
призначено iх на посаду - З; конкурс не вiдбувся, у зв'язку з вiдсутнiстю
кандидатур - 2; не визначено переможця - 1, вiдмова конкурсанта вiд участi
в ньому- 1.

Конкурсною комiсiею Щепартаменту охорони здоров'я буд. проведено
повторнi конкурси на зайняття посади керiвника.

В обговореннi взяли участь:
Завiдувач вiддiлу з питань соцiально-економiчного захисту Киiвськоi MicbKoT

профспiлки працiвникiв охорони здоров'я Вiталiй Левицький зазначив, що ix
Профспiлка постiйно прийп,Iас участь у конкурсах на посади керiвникiв комунаJIьних
некомерцiйних закладiв охорони здоров'я, делегу€ для участi в них своiх
представникiв. BiH особисто приймав участь у 5 таких конкурсах. З боку Профспiлки
зауваження вiдсутнi, конкурси на посади керiвникiв комунальних некомерцiйних
закладiв охорони здоров'я проводяться вiдповiдно до вимог чинного
законодавства та завдяки тiснiй спiвпрацi мiж профспiлками та .Щепартаментом
охорони здоров'я, якому за роботу з проведення вкiваних KoHKypciB висловив
подяку.

Голова КиiвськоТ мiськпрофради Валентин МВЛЬНИК звернув увагу на
вiдсутнiсть у доповiдi представника !епартаменту охорони здоров'я iнформацii про
змiни, якi необхiдно внести до Порядку проведення конкурсу на зайняття rrосади
керiвника дер}кавного, комун€Lльного закJIаду охорони здоров'я, з метою
покращення якостi роботи конкурсних комiсiй.

Голова Спiльного представницького органу роботодавцiв в MicTi Кисвi
Андрiй АНТОНЮК та заступник голови Спiльного представницького органу
роботодавцiв в MicTi Кисвi Володимир СИМОНЕНКО наголосили на
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необхiдностi включення до складу конкурсних комiсiй на посади керiвникiв
столичних комунЕuIьних некомерцiйних закладiв охорони здоров'я представника
вiд Сторони роботодавцiв.

3. СЛУХАЛИ:

Голову Спiльного представницького органу роботодавцiв в MicTi Кисвi
Андрiя АНТОНЮКА, який зазначив, що соцiальний дiалог в MicTi Киевi е

формальним та неефективним та висловив позицiю, щодо необхiдностi
налагодження тiсного соцiального дiалоry. BiH також зазначив, що Hap€tзi Сторона
роботодавцiв не готова до пiдписання новоi Територiальноi угоди та наголосив на
можливостi iT пiдписаrrня на двостороннiй ocHoBi (мiж Стороною MicbKoT влади та
Стороною профспiлок).

Голову КиiЪськоi мiськпрофради Валентина МЕЛЬНИКА, який наголосив,
що протягом двох poKiB сторони соцiального дiалоry намагаються знайти
гrорозумiння щодо укладення новоi Територiальноi угоди. Також звернув увагу,
що Киiъська мiськпрофрада представляе iнтереси 42yо працюючого населення
столичного регiону, яке сплачу€ податки та повинно бути поiнформоване на що
саме MicbKa влада цi податки витрачае. KpiM того, поiнформував присутнiх щодо
наявностi спiрних положень проскту Територiальноi угоди, якi стосуються
зобов'язань MicbKoT влади (видiлення додаткових коштiв за рахунок мiського
бюджету на виплату матерiальноi допомоги медичним працiвникам закладiв
охорони здоров'я, якi iнфiкувалися на KopoHaBipyc пiд час виконанш{ cBoix
обов'язкiв; фiнансування заходiв на оздоровлення та вiдпочинок дiтей, у т.ч. дiтей
пiльгових категорiй; фiнансовоТ пiдтримки ЩЮСШ). Наголосив щодо необхiдностi
пiдписання новоi Територiальноi угоди, яка повинна бути Програмою стимулiв та
мотивування киян, де, зокрема, повинна бути закJIадена пiдтримка працiвникiв
медичноТ галузi.

Заступник директора Щепартаменту соцiальноТ полiтики виконавчого органу
КиiЪськоТ MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoT державноi адмiнiстрачii) Свiтлана
УСТИIИЕНКО звернула увагу, лло 27 травня поточного року було проведено
засiдання спiльноТ робочоi KoMicii з пiдготовки та укладення Територiальноi угоди
Mixt виконавчим органом КиiЪськоТ MicbKoi ради (КиiЪською мiською державною
адмiнiстрацiею), Спiльним представницьким органом сторони роботодавцiв на
територiальному piBH,i в MicTi Кисвi та Спiльним представницьким органом
профспiлок та об'сднань профспiлок м. Кисва на 2021-202З роки, на якому було
узгоджено положення проекry ТериторiальноТ угоди, а три спiрнi питання було
вирiшено вкJIючити до протоколу розбiх<ностей. Вона також зЕвначила, що
оскiльки Сторона роботодавцiв не була присутня на зазначеному засiданнi, iй було
направлено офiцiЙного листа з пропозицiсю повiдомити про остаточну позицiю
Сторони роботодавцiв щодо укладення та пiдписання Териорiа_гrьноi угоди на
новий TepMiH та надати своi пропозицiТ до положень iT проскry.



В обговореннi взяли участь:
Президент Об'сднання роботодавцiв Кисва <<Столиця> Вiталiй МДЙКО,, який

висловив позицiю, що пiдписання Територiальноi угоди с необхiднiстю i
ЗаПРОПОНУВаВ ПРОВеСТи засiдання за участю Bcix представникiв Сторони
РОботодавцiв для досягнення сцiльноТ узгодхсеноТ позицii з цього питання.

ПеРшиЙ Заступник голови КиiЪськоi MicbKoT державноТ адмiнiстрацiТ з питань
здiйснення самоврядних повноважень, заступник спiвголови Ради олексiй
кулЕБА, який подякував Президенту Об'сднання роботодавцiв Киева кСтолиця>
ВiТаЛiЮ Майку за його позицiю щодо необхiдностi пiдписання ТериторiальноТ
УГОДИ. BiH такояt зазначив, що MicbKa влада завжди вiдкрита для спiвпрацi та
готова до н€Lпагоджеш{я соцiального дiаrrогу з партнерами, а також звернув увагу
на необхiднiсть пошуку Сторонами соцiального дiалогу компромiсних шляхiв i
механiзмiв для його органiзацii.

ЗаСТУпник голови Спiльного представницького органу роботодавцiв в MicTi
Киевi ВолодиМир СИМонЕнкО, якиЙ запропонував для розгляду актуЕUIьних
ПИТаНЬ РОЗВИТКУ СтОлltцi на засiдання КиiЪськоi MicbKoT тристоронньоТ соцiально-
економiЧноТ радИ запрошуВати тако}к депутатiв КиiЪськоi MicbKoT ради.

ГОЛОва профспiлкового об'сднання <<Столиця> В'ячеслав РОЙ, який
ПОiНфОРМУВаВ щоДо моделей дiалогу влади з громадськiстю (громадський та
соцiальнИй) та звернуВ уваry на необХiдностi здiйснення Стороною MicbKoT влади
ефективного соцiального дiаrrогу.

ВИРIШИЛИ:

1.

вiдома.
IНформацiТ виступаючих з питань порядку денного засiдання взяти до

2. ПОiНфОРМУВаТи Сторону профспiлок та Сторону роботодавцiв про наявну
iнформацiю щодо динамiки змiни кiлькостi суб'ектiв господарювання у MicTi Киевi
За ПеРiОД З 01 .04.2020 по 0|.07.2021 або повiдомити про можливе джерело
отримання такоТ iнформацiТ.

Виконавець: !епартамент промисловостi та розвитку
пiдприемництва виконавчого органу КиiЪськоi
мiськоi ради (КиiЪськоТ MicbKoT державноi
адмiнiстрацii)

TepMiH: до 15 вересня 2021 року
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3. Розглянути можливiсть включення до складу конкурсних
КОМiСiЙ на заЙняття посад керiвникiв столичних комунаJIьних некомерцiйних
закладiв охорони здоров'я представника вiд Сторони роботодавцiв, у разi ik
звернення та надання пакету необхiдних документiв.

Виконавець: !епартамент охорони здоров'я виконавчого
орга}ry КиiЪськоi мiськоi ради (КиiЪськоТ MicbKoT
державноТ адмiнiстрацii)

TepMiH: постiйно

4, Надати CTopoHi MicbKoT влади та CTopoHi профспiлок пропозицiТ по cyTi
до положень проекту Територiальноi угоди на 202|-202З роки,
укладання та пiдписання Стороною роботодавцiв.

Виконавець: Спiльний представницький орган роботодавцiв в

TepMiH:
MicTi Кисвi
до l5 вересня 202l року

а також щодо iT

Заступник спiвголови
КиТвськоi MicbKoT
тристоронньоТ
со цiально-економ iчнот

Голова КиТвськоТ
MicbKoT тристоронньоТ
соцiально-економiчнот

представницького
органу роботодавцiв в
MicTi Кисвi

спiвголова Киiъськот
мiськоi тристоронньоТ
соцiально-економ iчноТ

ради - голова
спiльного
представницького
органу профсrriлок та
об'сднань профспiлок
м. Кисва

голова

ради
заступник
КиТвськоТ

перший
голови
MicbKoT

державноТ ад iнiстрацii
з питань йснення
само
IloBHo

олексi улЕБА Андрiй AHTOHIOK Валеttтиtt МЕЛЬt{Ик


