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“ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОЇ
СФЕРИ СТОЛИЦІ”

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ìîæå 
ïîãàñèòè áîðãè óðÿäó
Ìåð íàâ÷èòü Þë³þ Òèìîøåíêî áîðîòèñÿ ç ³íôëÿö³ºþ

²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора на брифін столичний мер Леонід Черно-
вець ий на олосив, що йо о непо оїть зростання
темпів інфляції в раїні та, я наслідо , зниження
рівня життя простих людей. На д м місь о о о-
лови, через боротьб з непо ірною иївсь ою вла-
дою нинішній ряд заб в про антиінфляційні захо-
ди, я і мали б сприяти підвищенню доброб т на-
селення. Мер пере онаний, що Кабінет Міністрів
на чолі з Юлією Тимошен о м сить збільшити
пенсії та зарплати бюджетни ам або піти від-
став .

Ó÷îðà íà áðèô³íãó ñòîëè÷íèé ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ðîç-
ïîâ³â ïðî ñâîº áà÷åííÿ âèõîäó êðà¿íè ç ³íôëÿö³¿, òåìïè ÿêî¿
çðîñëè ìàéæå âäâ³÷³. Çà éîãî ñëîâàìè, íèí³ ð³âåíü ö³í â Óêðà-
¿í³ ïåðåâèùèâ óñ³ ïðèïóñòèì³ ìåæ³, ùî ñâîºþ ÷åðãîþ ñïðè÷è-
íèëî çíà÷íå çíèæåííÿ ð³âíÿ æèòòÿ ïðîñòèõ ëþäåé. “Îñê³ëüêè
ö³íè çðîñëè óäâ³÷³, òî é çàðïëàòè ³ ñîö³àëüí³ âèïëàòè ìàþòü òà-
êîæ çá³ëüøèòèñÿ â ñò³ëüêè æ ðàç³â. Òîìó íèí³øíüîìó Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â òðåáà íåãàéíî ïåðåñòàòè çàéìàòèñÿ ïîë³òèêàíñòâîì
òà ïîë³òè÷íèìè ³íòðèãàìè, à ïîäáàòè ïðî îçäîðîâëåííÿ â³ò÷èç-
íÿíî¿ åêîíîì³êè ³ ð³âåíü äîáðîáóòó óêðà¿íö³â. Óðÿä Þë³¿ Òèìî-
øåíêî ìóñèòü çâ³òóâàòè ïåðåä ãðîìàäÿíàìè, ÷îìó íå çá³ëüøåíî
ïåíñ³é òà çàðïëàò áþäæåòíèêàì, àáî æ ïîâèíåí ï³òè ó â³äñòàâ-
êó. Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â íà ÷îë³ ç ïàí³ Òèìîøåíêî ï³äïèñàâñÿ ï³ä
âëàñíîþ íåñïðîìîæí³ñòþ, íàìàãàºòüñÿ ïåðåêëàñòè ñâî¿ åêîíî-
ì³÷í³ ïðîðàõóíêè â áîðîòüá³ ç ³íôëÿö³ºþ íà ì³ñöåâó âëàäó. Âè-
êëèêè ãóáåðíàòîð³â “íà êèëèì” äî Êàáì³íó — öå ïîâíèé àá-
ñóðä. ßêùî òàê òðèâàòèìå é íàäàë³, ìè ïî÷íåìî çáèðàòè ï³äïè-
ñè ïðî â³äñòàâêó óðÿäó. Àäæå óðÿä îñòàíí³õ ï³âðîêó ôàêòè÷íî
çíóùàºòüñÿ íàä êèÿíàìè. Ìè íå îòðèìóºìî íàëåæíèõ ñóáâåí-
ö³é ç äåðæàâíîãî áþäæåòó. À ò³ êîøòè, ÿê³ íàäõîäÿòü, ñïðÿìî-
âàí³ íå íà êîìóíàëüí³, à íà äåðæàâí³ îá’ºêòè. Êàá³íåòó Ì³í³ñ-
òð³â ñë³ä âèêîíóâàòè ñâî¿ ïðÿì³ îáîâ’ÿçêè, à íå áîðîòèñÿ ç íå-
ïîê³ðíîþ êè¿âñüêîþ âëàäîþ”,— ïåðåêîíàíèé Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà. Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé íàãîëîñèâ, ùî Êè¿â º ºäèíèì
ì³ñòîì â Óêðà¿í³, ÿêå ïðàöþº íàä òèì, àáè ïîâí³ñòþ í³âåëþâà-
òè íàñë³äêè ³íôëÿö³éíèõ ïðîöåñ³â ³ çðîñòàííÿ ö³í, âèêëèêàí³
íåïðîäóìàíîþ ïîë³òèêîþ íèí³øíüîãî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â. “Ò³ëü-
êè â Êèºâ³ ì³ñüêà âëàäà ðåàëüíî ïåðåéìàºòüñÿ çàõèñòîì â³ä ³í-
ôëÿö³¿ íàéá³ëüø íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ. Øëÿõîì ðåàë³-
çàö³¿ ì³ñüêèõ ïðîãðàì ñòîëè÷í³ ïåíñ³îíåðè, ³íâàë³äè, âåòåðàíè
îòðèìóþòü àäðåñí³ ìóí³öèïàëüí³ íàäáàâêè äî ïåíñ³é, à ïåäàãî-
ãè òà ìåäèêè — íàäáàâêè äî çàðîá³òíî¿ ïëàòè. ² öÿ äîïîìîãà
çá³ëüøóâàòèìåòüñÿ. Ïðîòå â ³íøèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ æèâóòü
ì³ëüéîíè ëþäåé, ÿê³ òàêî¿ ï³äòðèìêè íå ìàþòü. ¯õí³é ñîö³àëü-
íèé çàõèñò — ó ïðÿì³é êîìïåòåíö³¿ óðÿäó”,— êîíñòàòóâàâ ïàí
×åðíîâåöüêèé. Ñòîëè÷íèé ìåð áà÷èòü âèõ³ä ç ³íôëÿö³éíîãî çà-
øìîðãó â ñêîðî÷åíí³ áþäæåòíèõ âèòðàò, ÿê³ ³íîä³ ñïðÿìîâóþòü
íà ð³çí³ óðÿäîâ³ ñïåöï³äðîçä³ëè ³ àæ í³ÿê íå ñòîñóþòüñÿ ïîë³ï-
øåííÿ æèòòÿ ïåðåñ³÷íèõ ãðîìàäÿí. “Øëÿõè äëÿ çíèæåííÿ ³í-
ôëÿö³¿ ³ñíóþòü. Àëå ó áþäæåò³ íåìàº ãðîøåé. Áðàêóº òàêîæ ðî-
çóì³ííÿ, ùî ëþäÿì ñòàëî æèòè ëèøå ã³ðøå. À âñå ÷åðåç òå, ùî
â äåðæàâ³ â³äáóâàþòüñÿ íåéìîâ³ðí³ ïîä³¿, ÿê³ ³íàêøå, ÿê ïîâíèé
“áºñïðºäºë”, íå îõàðàêòåðèçóºø”,— çàóâàæèâ ì³ñüêèé ãîëîâà.
Òóðáóº Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî é íàêîïè÷åííÿ ïðîáëåì â óêðà-
¿íñüê³é ñòîëèö³, ÿê³ ñïðè÷èíèëè ³í³ö³éîâàí³ ôðàêö³ºþ ÁÞÒ ó
Âåðõîâí³é Ðàä³ äîñòðîêîâ³ âèáîðè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
òà äåïóòàò³â Êè¿âðàäè. 

За інчення на 3-й стор.
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Ö³íè íà ñâ³æ³ îâî÷³, ôðóêòè,
ÿê³ ïðîïîíóþòü ïîêóïöÿì íà
ñòîëè÷íèõ ðèíêàõ, ëÿêàþòü
êèÿí. Áàáóñ³ ñêàðæàòüñÿ, ùî â
ìèíóë³ ðîêè ñèòóàö³ÿ áóëà
çíà÷íî ë³ïøîþ, ³ â óñüîìó çâè-
íóâà÷óþòü óðÿä. Äî ñall-öåí-
òðó ç öüîãî ïðèâîäó æèòåë³
ñòîëèö³ òåëåôîíóþòü ÷è íå
ùîäíÿ.

Íà÷àëüíèê “Ñëóæáè äîïî-
ìîãè ìåðà êèÿíàì (0-51)” Íà-
òàëÿ Äàíüêî ðîçïîâ³ëà “Õðå-
ùàòèêó”, ùî ëþäè îáóðåí³ çà-
âèùåíèìè ö³íàìè íà ïðîäóê-
òè ïðàêòè÷íî íà âñ³õ ðèíêàõ,
ó ìàãàçèíàõ ìåðåæ³ “Ñ³ëüïî”
òà “Ôóðøåò”. “Êèÿíè ââàæà-
þòü, ùî âàðò³ñòü äåÿêèõ âèä³â
îâî÷³â ³ ôðóêò³â ïðîñòî íåðå-
àëüíà, ñêàæ³ìî, ÿáëóê, ÿê³
êîøòóþòü ìàéæå $5,— ðîçïî-
â³ëà âîíà.— Ìàéæå âñ³ ïðîñÿòü
çóïèíèòè öåé áåçëàä. Àëå ùî
ìè ìîæåìî çðîáèòè?” Ïàí³
Äàíüêî äîäàº, ùî òàê³ çâåð-
íåííÿ ïðàö³âíèêè ñàll-öåíòðó
ïåðåàäðåñîâóþòü äî ÃÓ òîðã³â-
ë³ òà ïîáóòó ³ ÃÓ ö³íîâî¿ ïîë³-
òèêè ÊÌÄÀ.

Ñòîëè÷íà æ âëàäà âñ³ëÿêî
íàìàãàºòüñÿ ñòðèìàòè øàëå-
íèé ð³ñò ö³í íà ñ³ëüãîñïïðî-
äóêö³þ. Òîìó é âæèâàº ð³çí³
çàõîäè. ßê ðîçïîâ³â “Õðåùà-
òèêó” íà÷àëüíèê ÃÓ ç ïèòàíü
òîðã³âë³ òà ïîáóòó Âàñèëü Ùåð-
áåíêî, ïîêè ùî ìàñîâîãî çà-
âåçåííÿ ðàíí³õ îâî÷³â ³ ôðóê-
ò³â ó ñòîëèö³ íåìàº, àäæå íå
íàñòàâ ÷àñ âèçð³âàííÿ. “×åðåç
ïîãîäí³ óìîâè öüîãî ñë³ä î÷³-
êóâàòè íå ðàí³øå ëèïíÿ,— çà-
çíà÷èâ â³í.— Íàðàç³ â ÃÓ ç ïè-
òàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó âæå ï³ä-
ãîòóâàëè ïðîåêò ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ÊÌÄÀ, ÿêå îïðàöüîâóþòü
â³äïîâ³äí³ ñëóæáè. Çà öèì äî-
êóìåíòîì ðàéîíè ìàþòü çàâåç-
òè äëÿ ïîâñÿêäåííîãî ñïîæè-
âàííÿ, ïåðåðîáêè ³ çàêëàäàííÿ
íà çèìó ïîíàä 180 òèñ. òîíí
ïëîäîîâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿”. Çà
ñëîâàìè ïàíà Ùåðáåíêà, ãî-
ðîäèíîþ íàñàìïåðåä çàáåçïå-
÷àòü äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè,
øêîëè, ë³êàðí³.

Îêð³ì öüîãî, ðåàë³çîâóâàòè-
ìóòü ó â³ää³ëàõ òîðã³âë³, ñïåö³à-
ë³çîâàíèõ ìàãàçèíàõ “Îâî÷³ —

ôðóêòè” (òàêèõ ó ì³ñò³ ïîíàä
300), íà ðèíêàõ. Óãîäè íà çà-
êóï³âëþ ôðóêò³â ðàéîíè óêëà-
äàþòü ïåðåâàæíî ç ôåðìåð-
ñüêèìè ãîñïîäàðñòâàìè ï³âäåí-
íèõ ðåã³îí³â — Õåðñîíñüêîþ,
Ìèêîëà¿âñüêîþ, Îäåñüêîþ, Çà-
ïîð³çüêîþ îáëàñòÿìè. Îâî÷³ æ
çàâîçèòèìóòü ç íàéáëèæ÷èõ äî
ñòîëèö³ îáëàñòåé — Êè¿âñüêî¿,
×åðí³ã³âñüêî¿, Æèòîìèðñüêî¿,
×åðêàñüêî¿. Öå çíà÷íî çìåí-
øèòü âèòðàòè íà ïåðåâåçåííÿ ³
â³äïîâ³äíî — ñîá³âàðò³ñòü ïðî-
äóêö³¿.

Âàñèëü Ùåðáåíêî äîäàâ,
ùî, îêð³ì öüîãî, ïåðåäáà÷åíî
çàâåçòè äî ñòîëèö³ ìàéæå 25
òèñ. òîíí áàøòàííèõ êóëüòóð.
Ðàí³øå ¿õ äîïðàâëÿëè äî ñòî-
ëèö³ áàðæàìè, àëå äâà ðîêè òî-
ìó Ð³÷ôëîò òàê ï³äíÿâ òàðèôè,
ùî â³ä ¿õí³õ ïîñëóã äîâåëîñÿ
â³äìîâèòèñÿ. Òîìó “ñîëîäê³”
ð³÷êîâ³ ðåéñè çàì³íèëè íà àâ-
òîìîá³ëüí³. Êàâóíè é äèí³

ïðèâîçèòèìóòü äî Êèºâà ëèøå
ç ï³âäíÿ Óêðà¿íè. Çàãàëîì æå
ïîëîâèíó îâî÷³â òà ôðóêò³â ïå-
ðåäáà÷åíî äëÿ ïîâñÿêäåííîãî
ñïîæèâàííÿ, ³íøó ÷àñòèíó —
äëÿ çàêëàäàííÿ, ïåðåðîáêè ³
çàêâàñêè íà çèìó. Ó ñê³ëüêè
îá³éäåòüñÿ íèí³øíÿ çàãîò³âåëü-
íà êàìïàí³ÿ, íàðàç³ íåâ³äîìî,
àäæå ðàéîíàì ñàìèì äîâåäåòü-
ñÿ òîðãóâàòèñÿ ³ äîìîâëÿòèñÿ ³ç
ñ³ëüãîñïï³äïðèºìñòâàìè òà
ôåðìåðàìè. Òîð³ê äî ñòîëèö³
çàâåçëè ìàéæå 170 òèñ. òîíí
ïðîäóêö³¿, âèòðàòèâøè íà öå 6
ìëí ãðí. Ïàí Ùåðáåíêî çà-
ïåâíèâ, ùî ãîðîäÿíè âë³òêó
ìàòèìóòü äåñåðò, à âçèìêó ïîâ-
íèé áîðùîâèé íàá³ð. Öüîìó
òàêîæ ñïðèÿòèìå ïðîâåäåííÿ
òðàäèö³éíèõ ñóáîòí³õ ÿðìàðê³â.
“Ò³ëüêè â ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ ¿õ
â³äáóëîñÿ ñòî, à â äðóã³é ïîëî-
âèí³ ðîêó ïëàíóºìî ïðîâåñòè
ùå ïîíàä 120”,— çàïåâíèâ Âà-
ñèëü Ùåðáåíêî
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Ñòîëèöÿ 
ñòàº ñâ³òë³øîþ

Ïðîãðàìó ùîäî ìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³ò-
ëåííÿ ó ì³ñò³ âæå ðåàë³çîâàíî íà 80 %. Ò³ëü-
êè ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ïëàí ³ç êàï³òàëü-
íîãî ðåìîíòó îñâ³òëåííÿ âèêîíàíî íàïîëî-
âèíó. Òàêà ïðîãðàìà òðèâàº ùîðîêó. Âîíà
ïåðåäáà÷àº çàì³íó ñâ³òëîâèõ ìåðåæ íà 220
âóëèöÿõ Êèºâà. “Çà ðàõóíîê ðåìîíòó âñ³ ñâ³-
òèëüíèêè ç ðòóòíèìè ëàìïàìè çàì³íþþòü íà
íàòð³ºâ³, åíåðãîçáåð³ãàþ÷³. Íàðàç³ â³äðåìîí-
òîâàíî îñâ³òëåííÿ íà 20 âóëèöÿõ Ãîëîñ³¿â-
ñüêîãî ðàéîíó. Ñåðåä íèõ: Êóñòàíàéñüêà,
Ìàéêîïñüêà, Áàòóìñüêà, Ñå÷åíîâà, Ìèñòåöü-
êà, Ïðîëåòàðñüêà òà Õîëìîãîðñüêà”,— ðîç-
ïîâ³â ïåðøèé çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè Äåíèñ Áàññ. Â³í òàêîæ äîäàâ, ùî,
êð³ì öüîãî, ó ïðîãðàìó ðåìîíòó ìåðåæ çîâ-
í³øíüîãî îñâ³òëåííÿ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó
âêëþ÷åíî ùå ê³ëüêà âóëèöü: Ñîëîâ’¿íà, Ðèëü-
ñüêîãî, Êðèâîð³çüêà, Õîò³âñüêà òà Êîðñàêî-
âà

Â³äáóäåòüñÿ ÷åìï³îíàò
ªâðîïè ç ôåõòóâàííÿ

Ç 4 äî 10 ëèïíÿ ó Êè¿âñüêîìó ïàëàö³
ñïîðòó â³äáóäåòüñÿ ÷åìï³îíàò ªâðîïè ç ôåõ-
òóâàííÿ. “Ïîíàä 40 êðà¿í-ó÷àñíèöü, ìàé-
æå ï³âñîòí³ ÷ëåí³â îô³ö³éíèõ äåëåãàö³é ïðè-
áóäóòü äî Êèºâà. Çàãàëîì ìè î÷³êóºìî ê³ëü-
êà òèñÿ÷ ãîñòåé”,— ðîçïîâ³â çàñòóïíèê Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Â³òàë³é Æóðàâ-
ñüêèé. Â³í ðîçïîâ³â, ùî ð³øåííÿ ïðî ïðî-
âåäåííÿ ÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç ôåõòóâàííÿ
ñàìå â ñòîëèö³ Óêðà¿íè óõâàëèëè íà êîíã-
ðåñ³ â Òóðå÷÷èí³. Çà ì³ñöå ïðîâåäåííÿ çìà-
ãàííÿ Êè¿â áîðîâñÿ ç ²òàë³ºþ òà Áîëãàð³ºþ.
Õî÷à îñòàíí³ é äàâíî ïðåòåíäóâàëè íà öå
ïðàâî, ó÷àñíèêè êîíãðåñó á³ëüø³ñòü ãîëî-
ñ³â â³ääàëè çà ïðîâåäåííÿ îðãàí³çàö³¿ òóð-
í³ðó â óêðà¿íñüê³é ñòîëèö³. Íà ÷åìï³îíàò³
ðîç³ãðàþòü êîìïëåêòè íàãîðîä ó òðüîõ âè-
äàõ çáðî¿: øïàãà, øàáëÿ, ðàï³ðà. Òàê³ çìà-
ãàííÿ íàëåæàòü äî íàéâèùî¿ êàòåãîð³¿ À.
Ðåçóëüòàòè òà çäîáóò³ ïåðåìîãè âèçíà÷àþòü
ñâ³òîâèé ðåéòèíã ñïîðòñìåí³â òà êîìàíä, à
òàêîæ íàäàäóòü ¿ì ïðàâî íà ó÷àñòü ó Îë³ì-
ï³éñüêèõ ³ãðàõ

Ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³
ñòâîðèëè âëàñíèé ã³ìí 
òà íàïèøóòü êíèæêó

Íà íåùîäàâí³õ çáîðàõ êåð³âíèöòâà Ãîëî-
ñ³¿âñüêîãî ðàéîíó óõâàëèëè ð³øåííÿ ïðî íà-
ïèñàííÿ êíèæêè “²ñòîð³ÿ Ãîëîñ³¿âñüêîãî
ðàéîíó”. Ìàòåð³àë äî íå¿ ïèñàòèìóòü ì³ñöå-
â³ ³ñòîðèêè, ÿê³ íà ç³áðàíí³ óæå ïîä³ëèëèñÿ
ïåâíèìè íàïðàöþâàííÿìè. Ïëàíóþòü òàêîæ
äîëó÷èòè äî öüîãî ³ ìîëîäèõ ìåøêàíö³â
ðàéîíó. Êð³ì êíèæêè, ãîëîñ³¿âö³ õî÷óòü ñòâî-
ðèòè íîâèé ãåðá. Öüîãî ðîêó íàïèñàëè òà-
êîæ ã³ìí ðàéîíó, ÿêèé óïåðøå ïðîëóíàâ íà
âèïóñêíèõ âå÷îðàõ.

Ñòîëè÷í³ ñâ³òëîôîðè
îáëàäíàþòü çâóêîâèìè
ñèãíàëàìè

Äî ê³íöÿ ðîêó íà ùå 34 ñâ³òëîôîðàõ ñòî-
ëèö³ âñòàíîâëÿòü çâóêîâ³ ñèãíàëè äëÿ íå-
çðÿ÷èõ ëþäåé. Íà â³äïîâ³äíå óñòàòêóâàííÿ
ñòîëè÷íà âëàäà ñïðÿìóº ìàéæå 30 òèñÿ÷
ãðèâåíü. Çîêðåìà íà ïðîõàííÿ íåçðÿ÷èõ îá-
ëàäíàþòü çâóêîâèìè ñèãíàëàìè ñâ³òëîôî-
ðè íà âóëèöÿõ Ãîðüêîãî, Ùåðáàêîâà, Æó-
êîâà, Óøèíñüêîãî, Âåëèê³é Âàñèëüê³âñüê³é
òà ïðîñïåêò³ Íàóêè. Íèí³ ó Êèºâ³ ä³þòü 30
ñâ³òëîôîð³â ç³ çâóêîâèìè ñèãíàëàìè äëÿ
ëþäåé ç âàäàìè çîðó, ï’ÿòü ³ç ÿêèõ îáëàä-
íàíî óæå öüîãî ðîêó, ùî íà âóëèöÿõ Ãðó-
øåâñüêîãî, Âàñèëüê³âñüê³é, Âîëîäèìèð-
ñüê³é, Ôðóíçå, Ê³êâ³äçå, Ãîí÷àðà òà Ìàçå-
ïè. Íîâå îáëàäíàííÿ íà ñâ³òëîôîðàõ âñòà-
íîâëþþòü ó ðàìêàõ ïðîãðàìè “Áåçáàð’ºð-
íå ñåðåäîâèùå”. Âîíà ïåðåäáà÷àº îñíàùåí-
íÿ ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â ì³ñòà ñïåö³àëüíè-
ìè ïàíäóñàìè äëÿ ïåðåñóâàííÿ îñ³á â ³íâà-
ë³äíèõ â³çêàõ. Çîêðåìà äî ê³íöÿ öüîãî ðî-
êó çàíèæåíèìè áîðòîâèìè êàìåíÿìè îá-
ëàäíàþòü ïî 150 ïåðåõîä³â ó êîæíîìó ðàéî-
í³ ì³ñòà

Çàâèùåí³ ö³íè ïîäîëàþòü
ïðÿìèìè çàêóïêàìè
Äåøåâøó ãîðîäèíó êèÿíàì ïðîäàâàòèìóòü íà ÿðìàðêàõ
âæå ç ëèïíÿ

“Òðî¿öüêèé” çíîâó 
ïî÷íóòü çíîñèòè
Çà äåìîíòàæ êîíôë³êòíî¿ íåäîáóäîâè ì³ñòî çàïëàòèòü 246 ìëí ãðí

Ñüîãîäí³ íà áóä³âåëüíèé ìàéäàí÷èê, äå
âèñî÷³º íåäîáóäîâàíèé ÒÐÖ “Òðî¿öüêèé”,
çàâåçóòü òåõí³êó. Ïðîäîâæåííÿ çíåñåííÿ
ñïîðóäè ïëàíóþòü ðîçïî÷àòè âæå çàâòðà.
Ñàìå ó ñåðåäó ó Ïðåçèäåíòà çàïëàíîâàíî
ï³äïèñàííÿ ÷îòèðèñòîðîííüî¿ óãîäè ì³æ
ïðåäñòàâíèêàìè Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ
ñïðàâàìè, óðÿäó, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ òà êîìïàí³¿ “Þäæèí”.

ßê ñòàëî â³äîìî ï³ä ÷àñ ó÷îðàøíüî¿ íà-
ðàäè â ìåð³¿, íàðàç³ âæå ãîòîâèé ïðîåêò
çíåñåííÿ “Òðî¿öüêîãî” òà âèçíà÷åíî êîì-
ïàí³þ, ÿêà çð³âíÿº éîãî ³ç çåìëåþ, çàëè-
øèâøè ëèøå ï³äçåìíó ÷àñòèíó. Öå — ÇÀÒ

“Àãðîïðîìèñëîâà ãðóïà”. Çà ñëîâàìè ¿¿
ïðåäñòàâíèêà Â³òàë³ÿ Ãàíäðàáóðà, çðóé-
íîâàí³ áåòîíí³ êîíñòðóêö³¿ çâîçèòèìóòü
íà ñïåö³àëüíèé ìàéäàí÷èê, ÿêèé ìàº êîì-
ïàí³ÿ, ùîá çãîäîì ïåðåðîáèòè íà áóäìà-
òåð³àëè. Ï³ä ÷àñ íàðàäè òàêîæ îçâó÷èëè
é îñòàòî÷íó ñóìó êîìïåíñàö³¿ âëàñíèêàì
“Òðî¿öüêîãî”. ßê ðîçïîâ³â ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá-
÷åíêî, îêð³ì çåìåëüíîãî íàä³ëó ï³ä áóä³â-
íèöòâî íîâîãî ñòàä³îíó ïîáëèçó Íàö³î-
íàëüíîãî âèñòàâêîâîãî êîìïëåêñó “Åêñ-
ïîöåíòð Óêðà¿íè”, çà äîìîâëåí³ñòþ ³ç
Äåðæàâíèì óïðàâë³ííÿì ñïðàâàìè ì³ñòî

âèä³ëèòü ùå é 246 ìëí ãðí, ç ÿêèõ 21 ìëí
ïåðåäáà÷åíî äëÿ êîìïàí³¿, êîòðà çíîñè-
òèìå ïðîáëåìíèé îá’ºêò. ²íø³ æ êîøòè
ïåðåäáà÷åíî íà ðîçâèòîê ³íôðàñòðóêòóðè
íàâêîëî íîâî¿ ñïîðòèâíî¿ àðåíè. “Çàâäÿ-
êè íåçàëåæí³é åêñïåðòèç³ íàì âäàëîñÿ
çíà÷íî çàîùàäèòè,— çàçíà÷èâ ïàí Ãîëóá-
÷åíêî.— Àäæå ñïî÷àòêó ìîâà éøëà ïðî
250 ìëí, ò³ëüêè íå ãðèâåíü, à äîëàð³â”.

Â³í äîäàâ, ùî âæå ñüîãîäí³ íà ìàéäàí-
÷èê çàâåçóòü òåõí³êó äëÿ äåìîíòàæó. Ïðî-
òÿãîì â³âòîðêà çàö³êàâëåí³ ñòîðîíè ìàþòü
îáãîâîðèòè âñ³ íþàíñè, ùîá íà ðàíîê íà-
ñòóïíîãî äíÿ âæå í³ÿêèõ ïèòàíü íå âè-
íèêàëî.

Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ðîçïîâ³â “Õðå-
ùàòèêó”, ùî ïèòàííÿ “Òðî¿öüêîãî” âè-
íåñóòü íà ñåñ³þ Êè¿âðàäè. “Õî÷à íàì ³
âäàëîñÿ çíà÷íî çìåíøèòè ñóìó êîìïåí-
ñàö³¿, ìîâà éäå ïðî êîøòè ç ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó, ÿê³ ìè íå ìàºìî ïðàâà ñàìîñò³é-
íî âèòðà÷àòè,— ïîÿñíèâ â³í.— Òîìó íà
íàñòóïíó ñåñ³þ Êè¿âðàäè ôàõ³âö³ Ãîëîâ-
íîãî ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ, ÃÓ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â ìàþòü ï³äãîòóâàòè ð³øåííÿ
ùîäî ïðîöåäóðè çíåñåííÿ íåäîáóäîâàíî-
ãî îá’ºêòà òà ïîêðèòòÿ “Þäæèíó” çáèò-
ê³â. Òîáòî ïèòàííÿ îáãîâîðþâàòèìóòü ó
êîìïëåêñ³: âèçíà÷åííÿ îïëàòè çà çíåñåí-
íÿ, ïðîåêò, äåðæåêñïåðòèçó, ñóìó êîì-
ïåíñàö³¿, íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè”

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Завтра Президента за часті лави держави, представни ів дер-
жавно о правління справами, ряд , столичної держадміністрації
та омпанії "Юджин" б де підписано од щодо знесення ТРЦ
"Троїць ий". Одночасно з цим розпочн ть роботи із демонтаж
проблемно о об'є та поблиз НСК "Олімпійсь ий". Для цьо о на-
решті створили всі перед мови: є прое т знесення, визначено ор-
анізацію, отра ви он ватиме роботи. Витрати "Юджин " омпен-
с ють земельною ділян ою в районі Національно о вистав ово о
центр . На це місто виділить 246 млн рн. Гроші розподілять між
Держ правлінням справами — за ділян та омпанією, я а займа-
тиметься власне демонтажем онстр ції.

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Столичні жителі почали масово с аржитися до
сall-центр з привод "нереально о подорожчання
прод тів". Аби вбере ти иян від не онтрольова-
ної інфляції, влада вирішила за пов вати прод -
ти напрям виробни ів. Массово завозити ар-
топлю, ап ст , помідори, о ір и почн ть з липня.
За алом нинішньо о сезон передбачено за пити
в ре іонах понад 180 тис. тонн прод ції. Насам-
перед ородиною забезпечать дитсад и, ш оли,
лі арні, решт иянам реалізов ватим ть на яр-
мар ах, я их заплановано понад 120, рин ах та в
спеціалізованих рамнич ах "Овочі — фр ти".

При риваючись інфляцією, продавці ородини на р ч ють ціни
столиці, щоб заробити хоч я сь добав до мізерної пенсії
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За інчення. Почато на 1-й стор.

×åðåç íèõ ñòîëè÷íà âëàäà ôàê-
òè÷íî áóëà çìóøåíà îñòàíí³õ òðè
ì³ñÿö³ çàéìàòèñÿ ò³ëüêè ïåðåäâè-
áîðíîþ êàìïàí³ºþ, à íå ïîë³ï-
øåííÿì æèòòÿ êèÿí. Àëå íàâ³òü
³ç òàêî¿ ñèòóàö³¿ Áëîê Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî âèéøîâ ïåðåìîæ-
öåì, çóì³âøè ìàéæå âäâ³÷³ çì³ö-
íèòè ñâî¿ ïîçèö³¿ ó Êè¿âðàä³. Òå-
ïåð ì³ñüêà âëàäà ìàº ðåàë³çóâàòè
áàãàòî ñîö³àëüíèõ ïëàí³â. Äëÿ âè-
ð³øåííÿ âñ³õ íàãàëüíèõ äëÿ Êè-
ºâà ïèòàíü Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
íàâ³òü ãîòîâèé ïðîâåñòè ãðîìàä-

ñüê³ ñëóõàííÿ çà ó÷àñò³ ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðà Þë³¿ Òèìîøåíêî. Çâ³ñ-
íî, ÿêùî ¿¿ ñïðàâä³ íåïîêîÿòü
ì³ñüê³ ïðîáëåìè òà ñòîëè÷íèõ
ìåøêàíö³â. Ì³ñüêèé ãîëîâà òà-
êîæ çâåðíóâ óâàãó íà òå, ùî Êàá-
ì³í äîòåïåð íå ïåðåðàõóâàâ êîø-
òè ÷ëåíàì âèáîð÷èõ êîì³ñ³é, ÿê³
ïðàöþâàëè íà ïîçà÷åðãîâèõ âè-
áîðàõ. Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çà-
óâàæèâ, ùî ãîòîâèé ïîçè÷èòè
óðÿäîâ³ ãðîø³, ùîá óðÿä ðîçðàõó-
âàâñÿ ç ìàéæå 20 òèñÿ÷àìè ëþ-
äåé. Ãîëîâà ñòîëè÷íî¿ ÒÂÊ Ãà-
ëèíà Á³ëèê íåîäíîðàçîâî çàÿâëÿ-

ëà, ùî íà ï³äãîòîâêó ³ ïðîâåäåí-
íÿ âèáîð³â Êè¿â îäåðæàâ ëèøå
40% ô³íàíñóâàííÿ ç äåðæáþäæå-
òó. Ç òèæäåíü òîìó ïðåäñòàâíè-
êè âèáîð÷èõ ä³ëüíèöü ñòîëèö³ ï³-
êåòóâàëè Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â ç âè-
ìîãîþ îòðèìàòè çàðîá³òíó ïëàòó
çà âèêîíàíó ðîáîòó. “ß ãîòîâèé
ïîçè÷èòè ö³ ãðîø³ óðÿäîâ³, ùîá
â³í ðîçðàõóâàâñÿ ç ïðîñòèìè
ëþäüìè. Ãàäàþ, çìîæó ¿õ çàõèñ-
òèòè”,— ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé

Ірина СИВАШОВА,
“Хрещати ”

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
ìîæå ïîãàñèòè 
áîðãè óðÿäó

Óðÿäó ãîòóþòü ïàðëàìåíòñüêå
“äî ïîáà÷åííÿ”
Ó Âåðõîâí³é Ðàä³ çàðåºñòðîâàíî â³äïîâ³äíèé çàêîíîïðîåêò
Îëüãà ÄÎÁÐÎÍÐÀÂÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора стало відомо, що
представни и парламент-
сь ої опозиції зареєстр -
вали Верховній Раді
прое т постанови "Про
відповідальність Кабінет
Міністрів У раїни". Деп -
татам пропон ють роз ля-
н ти питання відповідаль-
ності Кабмін за е оно-
мічн сит ацію раїні та
прийняти резолюцію про
недовір рядові Юлії Ти-
мошен о. Вибори Києві
по азали, що БЮТ почи-
нає про равати на своєм
оловном полі — політич-
ном . Том політична елі-
та робить виснов и.

20 ÷åðâíÿ ïîâíèì ñêëàäîì
ôðàêö³ÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ó Âåð-
õîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè âíåñëà íà
ðîçãëÿä íàðîäíèõ äåïóòàò³â
Óêðà¿íè ïðîåêò ïîñòàíîâè “Ïðî
â³äïîâ³äàëüí³ñòü Êàá³íåòó Ì³í³ñ-
òð³â Óêðà¿íè”. Öèì ïðîåêòîì
ïåðåäáà÷åíî çîêðåìà ³ ïðèéíÿò-
òÿ âîòóìó íåäîâ³ðè óðÿäîâ³ Þë³¿
Òèìîøåíêî. ßê ç’ÿñóâàâ “Õðå-
ùàòèê”, ïîòð³áí³ 226 ãîëîñ³â
ö³ëêîì ìîæóòü çíàéòèñÿ. Àäæå
ï³ñëÿ ïîðàçêè, ÿêî¿ ÁÞÒ çàçíàâ
â³ä Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî,
óêðà¿íñüêèé ïîë³òèêóì ðîçóì³º:
ïîïóë³çìó áóäå ïîêëàäåíî êðàé.
“Ìè õî÷åìî çàñëóõàòè óðÿäîâèé
çâ³ò, áî íå ðîçóì³ºìî, ùî â³äáó-
âàºòüñÿ ó êðà¿í³. Äî 1 áåðåçíÿ
ìàëè áóòè çì³íè äî áþäæåòó —

¿õ íå áóëî. Ìè òàê ðîçóì³ºìî,
ùî é íå áóäå. Íàòîì³ñòü òðèâàº
ãàðÿ÷êîâèé ðîçïðîäàæ “óñüîãî ³
âñÿ”. Òîìó ìè õîò³ëè á ïîñëóõà-
òè çâ³ò öüîãî “êðàñèâîãî” óðÿäó
òà ä³çíàòèñÿ ïðî éîãî áà÷åííÿ
ñòðàòåã³÷íèõ íàïðÿìê³â ðîçâèò-
êó äåðæàâè”,— òàê ðåã³îíàë
ßðîñëàâ Ñóõèé ïîÿñíèâ “Õðå-
ùàòèêó” ïðè÷èíè, ÿê³ çìóñèëè

éîãî ôðàêö³þ çàïðîñèòè ïðåì’º-
ðà äî ïàðëàìåíòó. “ßêùî ç óðÿ-
äîâîãî çâ³òó ìè ä³çíàºìîñÿ ïðî
ðàçþ÷³ óñï³õè â åêîíîì³ö³, ïðî
ñïàä ³íôëÿö³¿, ïðî ñòð³ìêå ïà-
ä³ííÿ ö³í îäíî÷àñíî ç³ çðîñòàí-
íÿì äîáðîáóòó óêðà¿íñüêîãî íà-
ðîäó, íàâ³òü íàïîëÿãàòèìåìî íà
ïðèñâîºíí³ Òèìîøåíêî çâàííÿ
“ïðåì’ºðêà-ãåðî¿íÿ”,— ïîæàð-

òóâàâ â³í, çàïåðå÷èâøè ïðèïó-
ùåííÿ ïðî ï³äãîòîâêó “ðîçïðà-
âè” íàä óðÿäîì. Ïîñëóõàòè ïðî
ä³ÿëüí³ñòü ÷èííîãî ïðåì’ºðà íå
ïðîòè é äåïóòàòè ç ³íøèõ ôðàê-
ö³é îïîçèö³¿. Òàê, ó öüîìó çà-
ïåâíèâ “Õðåùàòèê” ïðåäñòàâ-
íèê Áëîêó Âîëîäèìèðà Ëèòâè-
íà Ìèõàéëî Ñèðîòà. Éîãî ôðàê-
ö³ÿ ùå íå âèçíà÷àëàñÿ ³ç ãîëî-

ñóâàííÿì, àëå íà çâ³ò óðÿäó ïðè-
éäå îáîâ’ÿçêîâî.

Ïðîòå íàéíåáåçïå÷í³øèì äëÿ
Êàáì³íó º òå, ùî íàñòðî¿ â ëà-
âàõ êîàë³ö³¿ íå íàáàãàòî êðàù³,
àí³æ ñåðåä îïîçèö³îíåð³â. “Íå
ìîæå Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â ìàòè çà
äóðí³â Âåðõîâíó Ðàäó — ïåðåêî-
íàíèé ÷ëåí ôðàêö³¿ ÍÓ—ÍÑ Âà-
ñèëü Ïåòüîâêà. “Îá³öÿëè, ùî
çì³íè äî áþäæåòó áóäå âíåñåíî
äî ê³íöÿ ïåðøîãî êâàðòàëó. Ñüî-
ãîäí³ âæå, ñëàâà Áîãó, äðóãèé
êâàðòàë, à çì³í ³ äîñ³ íåìàº”. Òî-
ìó, ïîÿñíþº ïàí Ïåòüîâêà, “º
ïåâí³ ïðåòåíç³¿ äî óðÿäó âñåðå-
äèí³ ôðàêö³¿ ÍÓ—ÍÑ. “² ùî äà-
ë³ Òèìîøåíêî çâîë³êàòèìå ³ç
âíåñåííÿì çì³í äî áþäæåòó, òî
á³ëüøàòèìå â ïàðëàìåíò³ ê³ëü-
ê³ñòü äåïóòàòñüêèõ ãîëîñ³â, ãîòî-
âèõ â³äïðàâèòè óðÿä ó â³äñòàâ-
êó”,— âèçíàâ êîàë³ö³àíò “Õðå-
ùàòèêó”.

Òå, ùî íàä óðÿäîì çãóùàþòüñÿ
õìàðè, íå çàïåðå÷óþòü ³ åêñïåð-
òè. Ïîë³òîëîã Âîëîäèìèð Ôåñåí-
êî, êîìåíòóþ÷è ïåðñïåêòèâó ðîç-
ãëÿäó ïàðëàìåíòàð³ÿìè çâ³òó óðÿ-
äó, çàçíà÷èâ, ùî á³ëüø³ñòü îïî-
íåíò³â ãîòîâ³ â³äïðàâèòè Òèìî-
øåíêî ó â³äñòàâêó ³ ïî÷àòè ïåðå-
ôîðìàòóâàííÿ ïàðëàìåíòñüêî¿
êîàë³ö³¿. Ðàçîì ç ïîë³òèêàìè
óêðà¿íñüê³ åêîíîì³ñòè çàçíà÷à-
þòü, ùî ðîçâ’ÿçàíèé êîìàíäîþ
ÞÂÒ ïîïóë³çì ïðèçâ³â ëèøå äî
³íôëÿö³¿ ³ âèòÿãíóâ ³ç êèøåíü
ãðîìàäÿí ðåàëüí³ ãðîø³. Ìîæëè-
âî, ïàí³ Òèìîøåíêî ³ âäàñòüñÿ
ÿêèéñü ÷àñ ïðîòðèìàòèñÿ íà ïî-
ñàä³, àëå ö³íîþ âòðàòè ðåéòèíãó
³ äîâ³ðè. Òîáòî âàð³àíò³â çàëàãî-
äæåííÿ êîíôë³êòó ì³æ åêîíîì³-
êîþ ³ ÷èííèì óðÿäîì ìàéæå íå-
ìàº

Оле СОСКІН, дире тор Інстит т трансформації с спільства:
Юлії Тимошен о оворили, що треба зменш вати дефіцит бюджет , що не варто випла-

ч вати ошти, я их немає. Потрібно займатися не поп лізмом, а витрачати лише ті роші,
я і ряд заробив. Не треба витрачати ошти, я і тобі не належать, адже це врешті-решт
призводить до інфляції. Зараз Юлія Тимошен о розплач ється за свою політи .
Заяви ж рядовців про те, що бернатори по ано борються з інфляцією в раїні, — це

чистий поп лізм, нама ання розмити відповідність і свій провал.

Валерій АСАДЧЕВ, олова Полтавсь ої облдержадміністрації:
Я правильно під реслив Президент Ві тор Ющен о, їм хочеться ба ато наобіцяти і б -

ти своєрідними дідами морозами та всім роздавати подар н и. А з іншо о бо , оли по-
чинається зворотній процес і рошова маса, що ви идається на рино , породж є зростан-
ня цін, рядовці починають ш ати райніх і хто де не допрацював. Зараз же треба аналі-

з вати не що відб лося і хто райній, а що че ає нас далі. А я мож с азати, що восени
нас че ає новий вито інфляції, але тепер це тор неться ом нальних посл та тарифів.

Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ, ерівни р пи радни ів олови Національно о бан
У раїни:
Зараз рейтин и ба атьох політичних сил значно впали, адже людей “бере за орло” ін-

фляція.
Населення, зб рене поп лістсь ими обіцян ами, починає нарешті бачити не ативні на-

слід и та ої політи и. Проте, аби подолати її наслід и, потрібна сильна позиція влади. За
нашої сит ації подолати наслід и поп лістсь их дій досить важ о. Адже є спо са с аза-
ти, що ми підвищили ось це і ось це, а інфляція — та за неї відповідає хтось інший... Там
заважали з резерв продати м’ясо, там заважали непрод маними заявами, там ще чи-
мось. Там винен Нацбан . Але це вже не просто поп лізм, а пере р ч вання фа тів.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Уряд залишається сподіватись на те, що парламент піде на ані ли. На е ономі сподіватись же пізно
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Ó “Êðà¿í³ ìð³é” ç’ÿâèâñÿ 
ë³òåðàòóðíèé ìàéäàí÷èê
Öüîãî ðîêó ôåñòèâàëü ñêîðîòèëè äî äâîõ äí³â

Öüîãî ðîêó “Êðà¿íó ìð³é” ïå-
ðåíåñëè ç òðàäèö³éíèõ 6—8 ëèï-
íÿ íà 21 òà 22 ÷åðâíÿ, ³ òðèâàâ
ôåñòèâàëü ëèøå äâà äí³. “Ìè îð³-
ºíòóâàëèñÿ â ïåðøó ÷åðãó íà âè-
õ³äí³, òîæ ñâÿòêóâàííÿ ²âàíà Êó-
ïàëà â³äáóëîñÿ çà ñòàðèì ñòèëåì,
íà ë³òíº ñîíöåñòîÿííÿ. Íàâ³òü
äîùîâà ñóáîòíÿ ïîãîäà íå çàâà-
äèëà ëþäó ç³áðàòèñÿ íà Ñï³âî÷î-
ìó ïîë³. Ïðèºìíî, ùî íà öüîìó
ôåñòèâàë³, ÿê í³äå, î÷³ ðîçá³ãàþ-
òüñÿ â³ä ê³ëüêîñò³ âèøèâàíîê òà
ö³êàâèõ ïåðñîíàæ³â”,— ïîÿñíèâ
îðãàí³çàòîð Îëåã Ñêðèïêà.

Çà òðàäèö³ºþ, “Êðà¿íà ìð³é”
ðîçïî÷àëàñÿ ç âèäîáóâàííÿ Æè-
âîãî âîãíþ òà Âåëèêî¿ Êóïàëü-
ñüêî¿ õîäè öåíòðîì â³ä Àíäð³¿â-
ñüêî¿ öåðêâè äî Ñï³âî÷îãî ïîëÿ.
Ïðîòÿãîì äâîõ äí³â íà ñõèëàõ
Äí³ïðà ìóçè÷íå ä³éñòâî ðîçãîð-
íóëîñÿ íà ê³ëüêîõ ñöåíàõ: ï³ä ñò³-
íàìè Ëàâðè, íà Çåëåí³é Ãàëÿâè-
í³, Êîáçàðñüê³é ñöåí³, âå÷³ðí³õ òà
äåííèõ ï³äìîñòêàõ. Ä³òåé, ÿêèõ
íà ôåñòèâàë³ áóâàº áàãàòî, áàâè-
ëè íà äèòÿ÷îìó ìàéäàí÷èêó, à
ñïðàâæí³ ÷îëîâ³êè çìàãàëèñÿ ó
êîçàöüêèõ ðîçâàãàõ â³ä áðàòñòâà
áîéîâîãî çâè÷àþ “Ñïàñ”: áèëèñÿ

ì³øêàìè ³ç çàâ’ÿçàíèìè î÷èìà ÷è
áîðîëèñÿ “ñò³íêà íà ñò³íêó”.

Øàíóâàëüíèêè ðóõëèâîãî â³ä-
ïî÷èíêó þðìèëèñÿ ó ìàéñòåðí³
òàíö³â, çàâîäÿ÷è óêðà¿íñüê³, á³ëî-
ðóñüê³ ÷è ñåðåäíüîâ³÷í³ òàíêè.
Îáàá³÷ ðîçòàøóâàëàñÿ îäíå ç íî-
âîââåäåíü ôåñòèâàëþ — âèñòàâêà
íàðîäíîãî ìàëÿðñòâà open-air.15
êàðòèí íàðîäíèõ ìàéñòð³â, â³ä³-
áðàí³ ç êîëåêö³¿ Ìóçåþ ²âàíà Ãîí-
÷àðà, ìàéîð³ëè òóò íà âåëèêèõ ïî-
ëîòíèùàõ. Ïîá³ëüøàëî íà “Êðà¿í³
ìð³é” ³ ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ êóëü-
òóð. Îêð³ì òàòàðñüêî¿ ãàëÿâèíè ç
íàðîäíèìè âèðîáàìè òà ñòðàâàìè,
ö³ëó ïðîãðàìó çàïðîïîíóâàâ Óêðà-
¿íñüêî-ÿïîíñüêèé êóëüòóðíèé
öåíòð. Íà éîãî ìàéäàí÷èêó ãîòó-
âàëè ÿïîíñüêó ï³öó “îêîíîì³ÿê³”,
ïðîâîäèëè ÷àéíó öåðåìîí³þ òà
ðîçâàæàëè â³äâ³äóâà÷³â ÿïîíñüêèì
òàíöåì áîíîäîð³, ãðîþ íà áàðàáà-
íàõ òà íàïèñàííÿì ³ºðîãë³ô³â.

Íà ìóçè÷íî-åòíîãðàô³÷íîìó
ôåñòèâàë³ âïåðøå ç’ÿâèëàñÿ ë³òå-
ðàòóðíà ñêëàäîâà. Ó äâîðèêó Ìó-
çåþ Ãîí÷àðà ç ë³òåðàòóðíî¿ ñöå-
íè ëóíàëè ÷èòàííÿ ñó÷àñíèõ
óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â òà ïî-
åò³â, à øëÿõ äî “Êðà¿íè ìð³é”

ïðîëÿãàâ ïîâç êíèæêîâèé ÿðìà-
ðîê. Íà íüîìó ñâî¿ íîâèíêè ïðî-
äàâàëè âèäàâíèöòâà “Ôàêò”,
“Ôîë³î”, “Çåëåíèé ïåñ”, “Êàëü-
âàð³ÿ” òà ³íø³, ïðåäñòàâëÿþ÷è
äèòÿ÷ó, ³ñòîðè÷íó, äîâ³äêîâó òà
õóäîæíþ ë³òåðàòóðó. “Íàðåøò³ çà-
ì³ñòü ìàòðüîøîê íà âõîä³ ôåñòè-
âàëþ ç’ÿâèëàñÿ ë³òåðàòóðíà àëåÿ,
êóòî÷îê, ïðèñâÿ÷åíèé ñó÷àñíîìó
óêðà¿íñüêîìó ïèñàíîìó ñëîâó”,—
ïðîêîìåíòóâàâ ³í³ö³àòèâó âèäàâ-
íèöòâ îðãàí³çàòîð “Êðà¿íè ìð³é”
Îëåã Ñêðèïêà.

Ï’ÿòèð³÷íà “Êðà¿íà ìð³é” ïî-
äîðîñë³øàëà ³ îòðèìàëà âëàñíó
àóäèòîð³þ. “Ôåñòèâàëü óæå ñòàâ
òðàäèö³ºþ, äî íüîãî ï³äãîòîâëå-
í³ é àðòèñòè, ³ ïóáë³êà”,— çàçíà-
÷èâ Îëåã Ñêðèïêà. Â³í ç³çíàâñÿ,
ùî õîò³â áè çðîáèòè ôåñòèâàëü
ñåìèäåííèì òà çàïðîñèòè àôðè-
êàíñüêèõ, ³íä³éñüêèõ òà êèòàé-
ñüêèõ ìóçèêàíò³â. Íà æàëü, äëÿ
öüîãî ïîêè ùî áðàêóº ô³íàíñ³â,
íàâ³òü öüîãî ðîêó ôåñòèâàëü ñêî-
ðîòèëè ç òðüîõ äí³â äî äâîõ. Òà-
êîæ ãîëîâíèé ³í³ö³àòîð ñâÿòà
æàëêóº, ùî “Êðà¿íó ìð³é” ³ äîñ³
íå òðàíñëþþòü íà òåëåáà÷åíí³,
ÿêîìó ö³êàâ³øå ªâðîáà÷åííÿ ÷è
êîíöåðòè ïîï-ç³ðîê. “Òàêå âðà-
æåííÿ, ùî ôåñòèâàëü íå ïîòð³áåí
äåðæàâ³ àáî íàâ³òü êîìóñü çàâà-
æàº”,— â³äçíà÷èâ Îëåã Ñêðèïêà.

Äâà ôåñòèâàëüí³ äí³ ïðîìàéíó-
ëè øâèäêî. Âäåíü åï³öåíòðîì íà-
ðîäíî¿ óâàãè áóëè ÿðìàðîê ìàéñ-
òð³â òà ìàëåíüê³ ñöåíè. Óì³ëüö³ ç
óñ³º¿ êðà¿íè — â³ä Êè¿âùèíè ³
Ïåðåÿñëàâà äî Êîëîìè¿ — ïðîäà-
âàëè âèøèâàíêè íà áóäü-ÿêèé
ñìàê. Ëüíÿí³ ÷è ñ³ò÷àñò³ âèøèò³
ñîðî÷êè êîøòóâàëè â³ä 150 äî
1500 ãðèâåíü. Äîáðå ïðîäàâàëè
ð³çíîìàí³òí³ äåðåâ’ÿí³ òà ñêëÿí³
âèðîáè, íàìèñòà, ëÿëüêè, à ãîí-
÷àð³, êîâàë³ òà òêàë³ âëàøòîâóâà-
ëè ìàéñòåð-êëàñè. Àæ³îòàæ ñïîñ-
òåð³ãàâñÿ á³ëÿ ÿòêè ç ìåäîâóõîþ.
Ìåäîâå âèíî, ïîïóëÿðíå ç ÷àñ³â
Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ òà Ðå÷³ Ïîñïîëè-
òî¿, ç ×åðí³ã³âùèíè äî Êèºâà

ïðèâ³ç Ìèêîëà Âîâíÿíêî. ×ëåí
ã³ëüä³¿ ìåäîâàð³â ñïåö³àë³çóºòüñÿ
íà ìåäîâóñ³ çà âëàñíèì ðåöåïòîì
³ çà ôåñòèâàëüí³ äí³ ïðîäàâ ñîò-
í³ ë³òð³â ñòàðîâèííîãî íàïîþ.

Íàêóïèâøè ñóâåí³ð³â, ¿æ³ òà
ïèòâà, íàðîä ðîçò³êàâñÿ çåëåíèìè
ãàëÿâèíàìè ïåðåä ìàëèìè ñöåíà-
ìè. Çà çâè÷àºì, íà í³é ãðàëè ãóð-
òè àâòåíòè÷íî¿ óêðà¿íñüêî¿ ìóçè-
êè òà êîëåêòèâè êîð³ííîãî ñï³âó
ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè. Ââå÷å-
ð³ íàðîäí³ ãóëÿííÿ ñò³êàëèñÿ
áëèæ÷å äî ãîëîâíî¿ ñöåíè: òóò çâó-
÷àëà ìîäåðíîâà åòí³÷íà ìóçèêà òà
âèñòóïàëè çàïðîøåí³ ìóçèêàíòè.

Öüîãî ðîêó çìåíøèëàñÿ ãåîãðà-
ô³ÿ ïðåäñòàâëåíèõ êðà¿í. Êð³ì
óêðà¿íñüêèõ ïðîåêò³â “Íàçàä øëÿ-
õó íåìàº”, “Öàðñòâî íåáåñíå” òà
“Àòìîñôåðà”, êèÿíè ïî÷óëè ïåðå-
âàæíî öèãàíñüê³ íàñï³âè. Ïðîòå
íå òðàäèö³éí³, à â îáðîáö³ ïðåä-
ñòàâíèê³â ð³çíèõ êðà¿í. Ïàðèçü-
êèé äóåò “Êàðïàòò” âèÿâèâñÿ ÷è
íå íàéäðàéâîâ³øèì ³ ðîç³ãð³â â³ä-
â³äóâà÷³â ìóçè÷íîþ ì³øàíêîþ ç
ôðàíöóçüêîãî øàíñîíó, öèãàí-
ñüêèõ ìîòèâ³â (ìàíóø), íàðîäíèõ
ìåëîä³é òà âêðàïëåíü äæàçó. Âçà-
ãàë³ â ãóðò³ òðè ìóçèêàíòè, ïðîòå
÷åðåç õâîðîáó äî Êèºâà äî¿õàëî
ëèøå äâîº. Òîæ Ôðåä òà Åðâ³ áà-
ãàòî ³ìïðîâ³çóâàëè ³ ïðîñòî íà
ñöåí³ ñòâîðèëè ï³ñíþ ç óêðà¿í-
ñüêèì ïðèñìàêîì “Âèøèâàíêà”.

Áºëãðàäñüêèé ãóðò “Êåë” çã³ä-
íî ç íàçâîþ (Êåë — ç öèãàíñüêî¿
÷îðíèé) âèéøëè ó ÷îðíîìó îäÿ-
ç³ ³ çàñï³âàëè áàëêàíñüêèé áëþç,
â³ä³éøîâøè â³ä “ïðàâèëüíîãî
ôîëüêó”. Ïðåäñòàâíèêè öèãàí-
ñüêèõ ñï³â³â ñâ³òó “Êàðàâàí Ôà-
ì³ë³ÿ” ç Óãîðùèíè çì³øóþòü öè-
ãàíñüê³ íàñï³âè ç äîì³øêàìè
áëþçó, ôëàìåíêî, ðóìáè, ñõ³äíèõ
ìîòèâ³â, à ÷åñüêèé ãóðò Äæ³ïñ³. ÷
ïîºäíóº öèãàíñüêó ìóçèêó òà õ³ï-
õîï³âñüêó ÷èòêó ó òàêèé ñîá³ öè-
ãàíîðåï. Çàâåðøèâ ôåñòèâàëü
òðàäèö³éíî îðãàí³çàòîð òà íàò-
õíåííèê Îëåã Ñêðèïêà ó ñóïðî-
âîä³ îðêåñòðó “Ëèá³äü”. Ñëóõà÷³
çóñòð³ëè íà óðà ïîïóëÿðí³ “Âåñ-
íó”, “Ëþáîâ” òà “Ãàëþ, ïðè-
õîäü”. Ï³ñíåþ æ “Êðà¿íà ìð³é”
ó÷àñíèêè ïîïðîùàëèñÿ ç â³äâ³-
äóâà÷àìè äî íàñòóïíîãî ðîêó

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У вихідні в Києві відб вся п’ятий Міжнародний етнічний фестиваль "Країна мрій".
Новин ами цьо орічно о дійства стали вистав а народно о малярства, літерат рна
сцена та ниж овий ярмаро . Вдень народні ляння вир вали на численних май-
данчи ах та алеї майстрів, а ввечері люд підтя вався посл хати м зичних хедлай-
нерів до оловної сцени, на я ій пан вали переважно ци ани.

О рім ніжної ри на сопілці полісь ої мав и, на фестивалі можна б ло
насолодитися мелодійністю обзи

За звичаєм завершив фестиваль йо о ор анізатор Оле С рип а, цьо о ро
він вист пив с проводі ор естр "Либідь"

Уже традиційно ості фестивалю "Країна мрій" на Співоче поле приходять
вишиван ах

Особливою поп лярністю серед народних чоловічих забав на фестивалі
орист вався двобій міш ами із зав’язаними очима
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Êè¿â îñÿÿëè ôåºðâåðêàìè
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Особливо видовищний ви ляд феєрвер и мали омпозиції з нещодавно
підсвіченими мостами через Дніпро

Передбачливі ияни подбали про спо лядання дійства з води — вони пили вит и на теплоходи або оренд вали яхти

Аби ліпше роз ледіти рас феєрвер ово о шо , дея і иян и залазили на шиї своїх с п тни ів

Феєричне піротехнічне шо ожної з чотирьох оманд тривало по 12 хвилин
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Ó ïîâ³òðÿ çëåò³ëî 14 òèñÿ÷
òîíí ï³ðîòåõí³êè
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У п’ятницю ввечері на Дніпровсь ій набережній від римів
Міжнародний фестиваль феєрвер ів. Команди з У раїни,
Франції, Італії та Німеччини влашт вали лядачам по
12-хвилинном піром зичном вист п , зап стивши в не-
бо 40 тисяч ра ет. Шо потішило лядачів, проте зава-
дило автомобільном р хові та наля ало птахів.

20 ÷åðâíÿ íà Ïîøòîâ³é ïëîù³
ç³ ñâ³òëîì, âîãíÿìè ³ ìóçèêîþ
â³äáóâñÿ ïåðøèé êè¿âñüêèé Ì³æ-
íàðîäíèé ôåñòèâàëü ôåºðâåðê³â.
Íåçâàæàþ÷è íà ï³çí³é ÷àñ, âñÿ
ïëîùà, ï³øîõ³äíèé ì³ñò ³ îêîëè-
ö³ çàïîâíèëè ñïðàãë³ äî âèäîâèù.

Ó ôåñòèâàë³ “Ç³ðêè äî âàøèõ
ïîñëóã!” ìàéñòåðí³ñòü ïîêàçàëè
÷îòèðè ï³ðîòåõí³÷í³ êîìàíäè.
Ôðàíöóçüêà Lacroix-Ruggieri º
íàéäàâí³øîþ ï³ðîòåõí³÷íîþ
êîìïàí³ºþ â ªâðîï³, ùî âëàøòî-
âóâàëà ôåºðâåðêè íà ñâÿòêóâàí-
í³ 100-ð³÷÷ÿ ñòàòó¿ Ñâîáîäè òà
äíÿ íàðîäæåííÿ êîðîëÿ Ìàðîê-
êî.

Ãàííîâåðñüêà Feuerwerkerei
Rohr òà ³òàë³éñüêà Orzella íå ðàç
áðàëè ó÷àñòü ó òàêèõ ôåñòèâàëÿõ
â ³íøèõ êðà¿íàõ. Óêðà¿íó ïðåä-
ñòàâëÿëà êîìïàí³ÿ “Òàíåöü âîã-
íþ” — ïåðåìîæåöü âñåóêðà¿í-
ñüêîãî òà íàö³îíàëüíîãî ôåñòèâà-
ë³â, ó÷àñíèê ì³æíàðîäíèõ ôåñòè-
âàë³â ï³ðîòåõí³êè â Êàííàõ òà íà
Ìàëüò³. Êîæåí ç ó÷àñíèê³â ï³äãî-
òóâàâ ïî 3—4 òîííè ï³ðîòåõí³êè
òà 12-õâèëèííå øîó.

“Ô³øêîþ” âèñòóï³â ñòàëà ñèí-
õðîí³çàö³ÿ ìóçèêè òà ôåºðâåðê³â.
Äî ñëîâà, ñöåíàð³é òàêîãî ï³ðî-
ìóçè÷íîãî ä³éñòâà ñêëàäàþòü
ïðèáëèçíî ì³ñÿöü. Â³ä Ð³÷êîâîãî
âîêçàëó ïî íàáåðåæí³é âñòàíîâè-
ëè 13 çâóêîâèõ òî÷îê, à ãëÿäà÷³
íà ³íøèõ ìàéäàí÷èêàõ — íà Ï³-
øîõ³äíîìó ìîñòó, Âîëîäèìèð-
ñüê³é ã³ðö³ òà á³ëÿ àðêè Äðóæáè
íàðîä³â — ñïîãëÿäàëè øîó âæå
áåç ñàóíäòðåêó. Äåÿê³ çäîãàäëèâ³
êèÿíè íàñîëîäæóâàëèñÿ ñâ³òëî-

âèì ä³éñòâîì íà ñàìîìó Äí³ïð³,
ïðîïëèâàþ÷è íà ÿõòàõ òà òåïëî-
õîäàõ.

Ë³í³ÿ îáñòð³ëó ñòàíîâèëà 160 ì
çàâøèðøêè òà 200 ì çàââèøêè,
âèñîê³ ñàëþòè ÷åðãóâàëèñÿ ç íå-
âèñîêèìè (30 ì). Ðàêåòíèö³ çà-
ïóñêàëè ç ÷îòèðüîõ áàðæ, ðîçì³-
ùåíèõ íà âîä³ ïîñåðåä Äí³ïðà.
Êîìïîçèö³¿ åôåêò³â ç ð³çíîêîëüî-
ðîâèõ êâ³ò³â òà ôîíòàí³â òèñÿ÷³
â³äâ³äóâà÷³â ñïîñòåð³ãàëè íå âèñî-
êî â íåá³, à ïðîñòî ïåðåä ñîáîþ.
Çàãàëîì ó íåáî çëåò³ëî äî 40 òè-
ñÿ÷ âîãíÿíèõ ô³ãóð, äèì â³ä ÿêèõ
óæå íà äðóãîìó íîìåð³ ñòåëèâñÿ
íàä Äí³ïðîì. Êîìàíäè áîðîëèñÿ
çà êóáîê ïåðåìîæöÿ, ÿêèé, çà ð³-
øåííÿì æóð³, ä³ñòàâñÿ îñòàíí³ì
ó÷àñíèêàì — Ôðàíö³¿. Ï³ðîòåõ-
í³÷íå øîó ðîçïî÷àëîñÿ ³ç çàï³ç-
íåííÿì íà ï³âãîäèíè ³ òðèâàëî
ìàéæå äî äâàíàäöÿòî¿. Ï³çíº çà-
ê³í÷åííÿ âîãíÿíî¿ êàíîíàäè
ñïðè÷èíèëî íàïëèâ ëþäåé ó ìåò-
ðî òà íà âóëèöÿõ.

Âò³ì, ðîçâàæàëüíà àêö³ÿ ñïî-
äîáàëàñÿ äàëåêî íå âñ³ì. Áàãà-
òüîì íå ä³ñòàëîñÿ âèã³äíèõ ïîçè-
ö³é äëÿ ïåðåãëÿäó ä³éñòâà, à íà-
òîâï îï³ñëÿ ïàðàë³çóâàâ àâòîìî-
á³ëüíèé ðóõ Õðåùàòèêîì, Ïîäî-
ëîì, ìîñòàìè Ìîñêîâñüêèì òà
Ïàòîíà. Êð³ì òîãî, ÿê çàÿâëÿþòü
åêîëîãè, ïðîâåäåííÿ øîó ôåºð-
âåðê³â º çàïîðîãîâèì øóìîâèì
íàâàíòàæåííÿì i çóìîâèòü ïîðó-
øåííÿ â ôàóí³ Òðóõàíîâîãî îñ-
òðîâà òà îêîëèöü. Çëÿêàâøèñÿ
øóìó, ÷àñòèíà ïòàõ³â ìîæå ïî-
êèíóòè ãí³çäà, çàëèøèâøè ïòà-
øåíÿò ³ êëàäêè ÿºöü
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Öå Ïîëîæåííÿ âèçíà÷àº ïîðÿäîê ôîð-
ìóâàííÿ, ïîâíîâàæåííÿ, ôóíêö³îíàëüíó
ñïðÿìîâàí³ñòü òà ïîðÿäîê îðãàí³çàö³¿ ðî-
áîòè ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè.

². ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß
Ñòàòòÿ 1. Ñòàòóñ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
Ïîñò³éí³ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

º îðãàíàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (äàë³ çà
òåêñòîì — Êè¿âðàäè), ùî îáèðàþòüñÿ ç
÷èñëà ¿¿ äåïóòàò³â äëÿ âèâ÷åííÿ, ïîïåðåä-
íüîãî ðîçãëÿäó ³ ï³äãîòîâêè ïèòàíü, ÿê³ íà-
ëåæàòü äî ¿õ â³äàííÿ, çä³éñíåííÿ êîíòðî-
ëþ çà âèêîíàííÿì ð³øåíü ðàäè òà ¿¿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó.

Ïîñò³éí³ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè çä³éñíþþòü
ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, êåðóþ÷èñü Êîíñòèòóö³ºþ
Óêðà¿íè ³ çàêîíàìè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà-
¿íè, ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè, Ñòàòóòîì òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, Ðåãëàìåí-
òîì Êè¿âðàäè òà öèì Ïîëîæåííÿì.

Ïîñò³éí³ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè º ï³äçâ³òíèìè
ðàä³ òà â³äïîâ³äàëüíèìè ïåðåä íåþ.

Ñòàòòÿ 2. Ñêëàä ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿â-
ðàäè

Ïîñò³éí³ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè îáèðàþòüñÿ
Êè¿âðàäîþ íà òåðì³í ¿¿ ïîâíîâàæåíü ó
ñêëàä³ ãîëîâè òà ÷ëåí³â êîì³ñ³¿. Ê³ëüê³ñíèé
³ ïåðñîíàëüíèé ñêëàä ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é
Êè¿âðàäè çàòâåðäæóºòüñÿ íà ïëåíàðíîìó
çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè.

Ãîëîâè ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè îáè-
ðàþòüñÿ íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðà-
äè íà òåðì³í ïîâíîâàæåíü ðàäè.

Äî ñêëàäó ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè
íå ìîæóòü áóòè îáðàí³ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé
ãîëîâà, çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåê-
ðåòàð Êè¿âðàäè.

Äåïóòàòè Êè¿âðàäè ïðàöþþòü ó ïîñò³é-
íèõ êîì³ñ³ÿõ Êè¿âðàäè íà ãðîìàäñüêèõ çà-
ñàäàõ (çà âèêëþ÷åííÿì ãîëîâè ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó). Äåïóòàò
ìîæå âõîäèòè äî ñêëàäó ëèøå îäí³º¿ ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè.

Ñòàòòÿ 3. Ïðèíöèïè ðîáîòè ïîñò³éíèõ êî-
ì³ñ³é Êè¿âðàäè

Ïîñò³éí³ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè áóäóþòü ñâîþ
ðîáîòó íà ïðèíöèïàõ: âåðõîâåíñòâà ïðàâà,
çàêîííîñò³, ãëàñíîñò³, ð³âíîïðàâíîñò³,
ôóíêö³îíàëüíîñò³, ïëàíîâîñò³, îá´ðóíòîâà-
íîñò³, êîëåã³àëüíîñò³, â³ëüíîãî îáãîâîðåí-
íÿ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàíü.

Ñòàòòÿ 4. Ïîâíîâàæåííÿ ïîñò³éíèõ êîì³-
ñ³é Êè¿âðàäè

Ïîñò³éí³ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè çà äîðó÷åí-
íÿì Êè¿âðàäè, Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè, çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðå-
òàðÿ Êè¿âðàäè àáî çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ:

1) ðîçðîáëÿþòü, ïîïåðåäíüî ðîçãëÿäàþòü
ïðîåêòè ïðîãðàì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òà ³íøèõ ïðîãðàì
åêîíîì³÷íîãî, íàóêîâî-òåõí³÷íîãî, ñîö³-
àëüíîãî, íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíîãî ðîçâèò-
êó, îõîðîíè äîâê³ëëÿ, ö³ëüîâèõ ïðîãðàì ç
³íøèõ ïèòàíü, à òàêîæ çâ³òè ïðî âèêîíàí-
íÿ â³äïîâ³äíèõ ïðîãðàì;

2) ïîïåðåäíüî ðîçãëÿäàþòü ïðîåêòè áþ-
äæåòó ì. Êèºâà òà ïðîåêòè ïðî âíåñåííÿ
çì³í òà äîïîâíåíü äî áþäæåòó ì. Êèºâà, à
òàêîæ çâ³òè ïðî âèêîíàííÿ áþäæåòó ì. Êè-
ºâà â³äïîâ³äíî äî ôóíêö³îíàëüíî¿ ñïðÿìî-
âàíîñò³ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè;

3) ðîçðîáëÿþòü òà âíîñÿòü íà ðîçãëÿä
Êè¿âðàäè ïðîåêòè â³äïîâ³äíèõ ð³øåíü;

4) ïîïåðåäíüî ðîçãëÿäàþòü òà ãîòóþòü
âèñíîâêè ³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðîåêò³â ð³-
øåíü Êè¿âðàäè, ùî âíåñåí³ íà ðîçãëÿä ðà-
äè;

5) óçàãàëüíþþòü çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçè-
ö³¿, ùî íàä³éøëè äî ïðîåêò³â ð³øåíü Êè-
¿âðàäè;

6) ïðîâîäÿòü çá³ð òà àíàë³ç ³íôîðìàö³¿ ç
ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî ïîâíîâàæåíü êî-
ì³ñ³é;

7) ïîïåðåäíüî ðîçãëÿäàþòü, âèâ÷àþòü,
íàäàþòü âèñíîâêè òà ðåêîìåíäàö³¿ äî ïðî-
åêò³â ïðîãðàì ïî çàëó÷åííþ êîøò³â íàñå-
ëåííÿ, â³ò÷èçíÿíèõ òà çàðóá³æíèõ ³íâåñòî-
ð³â, ùî ñòîñóþòüñÿ ³íòåðåñ³â òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà, çà-
äîâîëåííÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ;

8) îðãàí³çîâóþòü åêñïåðòèçè ³ííîâàö³é-
íèõ òà ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â, ïðåäñòàâ-
ëåíèõ ç ³í³ö³àòèâè âèêîíàâö³â äëÿ âïðîâà-
äæåííÿ ¿õ â æèòòºä³ÿëüí³ñòü ó ì. Êèºâ³;

9) ïîïåðåäíüî ðîçãëÿäàþòü êàíäèäàòóðè
îñ³á, ÿê³ ïðîïîíóþòüñÿ äëÿ îáðàííÿ, çà-
òâåðäæåííÿ, ïðèçíà÷åííÿ àáî ïîãîäæåííÿ
Êè¿âðàäîþ, ãîòóþòü âèñíîâêè ç öèõ ïè-
òàíü;

10) ïîïåðåäíüî ðîçãëÿäàþòü çâåðíåííÿ,
ïðîòåñòè ïðîêóðàòóðè ì. Êèºâà òà Ãåíå-
ðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè íà ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî ïðåä-
ìåò³â â³äàííÿ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè;

11) çä³éñíþþòü êîíòðîëü çà çàõèñòîì â
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ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ïîñò³éí³
êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè V ñêëèêàí-
íÿ çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.03.03
¹ 325/485 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåí-
íÿ ïðî ïîñò³éí³ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè” ââàæà-
òè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü.

3. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè

â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùà-
òèê”.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Äîâãî-
ãî Î. Ñ.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток
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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

РАДИ V СКЛИКАННЯ

ñóäàõ ³íòåðåñ³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-
òà Êèºâà (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè) ç ïè-
òàíü, ùî íàëåæàòü äî ¿õ êîìïåòåíö³¿;

12) âèâ÷àþòü ãðîìàäñüêó äóìêó, ðîçãëÿ-
äàþòü çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, ï³äïðèºìñòâ,
óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ¿õ ô³ë³àë³â ³ â³ää³-
ëåíü íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, áóäü-
ÿê³ ïðîïîçèö³¿, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî ïîòðåáó â
ïðèéíÿòò³ íîâèõ ð³øåíü Êè¿âðàäè àáî ó
âíåñåíí³ â³äïîâ³äíèõ çì³í äî ä³þ÷èõ ð³-
øåíü, ³, â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ãîòóþòü â³ä-
ïîâ³äí³ ïðîåêòè ð³øåíü òà âíîñÿòü ¿õ íà
ðîçãëÿä Êè¿âðàäè;

13) â³äïîâ³äíî äî ïðåäìåò³â â³äàííÿ ïî-
ñò³éíèõ êîì³ñ³é çä³éñíþþòü êîíòðîëü çà
âèêîíàííÿì ð³øåíü Êè¿âðàäè;

14) çä³éñíþþòü êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì
äîðó÷åíü âèáîðö³â;

15) âèâ÷àþòü ä³ÿëüí³ñòü ï³äçâ³òíèõ ³ ï³ä-
êîíòðîëüíèõ ðàä³ òà âèêîíàâ÷îìó îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿) îðãàí³â, à òàêîæ ç ïèòàíü, â³ä-
íåñåíèõ äî â³äàííÿ Êè¿âðàäè, ï³äïðèºìñòâ,
óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðì
âëàñíîñò³ òà ¿õ ïîñàäîâèõ îñ³á, ïîäàþòü çà
ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè ðåêîìåíäàö³¿ íà
ðîçãëÿä ¿õ êåð³âíèê³â, à â íåîáõ³äíèõ âè-
ïàäêàõ — íà ðîçãëÿä ðàäè àáî âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

16) çàñëóõîâóþòü çâ³òè ïðî ðîáîòó â³ä-
ïîâ³äíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), êîìóíàëüíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é;

17) ìàþòü ïðàâî îòðèìóâàòè â³ä êåð³â-
íèê³â îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòà-
íîâ, îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñ-
íîñò³ íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè ³ äîêóìåíòè;

18) ìîæóòü ðîçãëÿäàòè ñï³ëüíî ç ³íøè-
ìè ïîñò³éíèìè êîì³ñ³ÿìè ïèòàííÿ, ÿê³ íà-
ëåæàòü äî â³äàííÿ ê³ëüêîõ ïîñò³éíèõ êî-
ì³ñ³é Êè¿âðàäè;

19) ìîæóòü ñòâîðþâàòè ï³äãîòîâ÷³ êîì³-
ñ³¿, ðîáî÷³ ãðóïè ç çàëó÷åííÿì ïðåäñòàâ-
íèê³â ãðîìàäñüêîñò³ òà ôàõ³âö³â ó â³äïîâ³ä-
íèõ ñôåðàõ;

20) ñï³âïðàöþþòü ç ì³æíàðîäíèìè òà
ðåã³îíàëüíèìè ñàìîâðÿäíèìè îðãàíàìè
óïðàâë³ííÿ, ðàéîííèìè ó ì. Êèºâ³ ðàäà-
ìè òà ¿õ âèêîíàâ÷èìè îðãàíàìè, ³íøèìè
îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâà-
ìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, îá’ºä-
íàííÿìè ãðîìàäÿí;

21) ðîçãëÿäàþòü òà óçãîäæóþòü ïëàíè
ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, çä³éñ-
íåííÿ ÿêèõ ìîæå âèêëèêàòè íåãàòèâí³
åêîëîã³÷í³, ñîö³àëüí³, äåìîãðàô³÷í³ òà ³í-
ø³ íàñë³äêè, ãîòóþòü â³äïîâ³äí³ âèñíîâêè
³ âíîñÿòü ïðîïîçèö³¿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãà-
í³â;

22) çä³éñíþþòü ì³æðåã³îíàëüíå òà ì³æ-
íàðîäíå ïðåäñòàâíèöòâî â ðàìêàõ óðÿäî-
âèõ òà ì³æðåã³îíàëüíèõ óãîä;

23) çàáåçïå÷óþòü ï³äãîòîâêó åêñïåðòíî-
ãî âèñíîâêó ùîäî ðåãóëÿòîðíîãî âïëèâó
âíåñåíîãî ïðîåêòó ðåãóëÿòîðíîãî àêòà;

24) ÿê³ñíî, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷èííî-
ãî çàêîíîäàâñòâà ãîòóþòü ïðîåêòè ð³øåíü
äëÿ ðîçãëÿäó íà ïëåíàðíèõ çàñ³äàííÿõ Êè-
¿âðàäè, çä³éñíþþòü ïîïåðåäí³é ¿õ ðîçãëÿä,
ðåäàãóâàííÿ òà ï³äãîòîâêó ïèòàíü, ùî íà-
ëåæàòü äî ¿õ â³äàííÿ;

25) ïåð³îäè÷íî çâ³òóþòü ïåðåä Êè¿âðà-
äîþ ïðî ñâîþ ðîáîòó;

26) ñâîº÷àñíî âèêîíóþòü äîðó÷åííÿ Êè-
¿âðàäè, Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, çà-
ñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â ð³-
øåíü Êè¿âðàäè òà îðãàí³çàö³éíî¿ ðîáîòè,
³íôîðìóþòü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâó,
çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ
Êè¿âðàäè ïðî õ³ä ¿õ âèêîíàííÿ;

27) âèâ÷àþòü ³ âðàõîâóþòü ó ñâî¿é ä³ÿëü-
íîñò³ ãðîìàäñüêó äóìêó, ðîçãëÿäàþòü ëèñ-
òè ìåøêàíö³â ì³ñòà ³ ñâîº÷àñíî ðåàãóþòü
íà íèõ.

II. ÔÓÍÊÖ²ÎÍÀËÜÍÀ 
ÑÏÐßÌÎÂÀÍ²ÑÒÜ ÏÎÑÒ²ÉÍÈÕ 

ÊÎÌ²Ñ²É ÊÈ¯ÂÐÀÄÈ
Ïîñò³éí³ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè, ïåðåë³ê ÿêèõ

çàòâåðäæåíèé ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä
14.06.06 ¹ 13/13 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïå-
ðåë³êó òà ñêëàäó ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè V ñêëèêàííÿ”, çä³éñíþ-
þòü ïîâíîâàæåííÿ, âèçíà÷åí³ Çàêîíîì
Óêðà¿íè “Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â
Óêðà¿í³”, Ðåãëàìåíòîì Êè¿âðàäè òà â³äïî-
â³äíî äî ¿õ ôóíêö³îíàëüíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³.

1. Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþ-
äæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó
ïîïåðåäíüî ðîçãëÿäàº, âèâ÷àº, íàäàº âèñ-
íîâêè òà ðåêîìåíäàö³¿, áåðå ó÷àñòü ó ï³ä-
ãîòîâö³ òà ãîòóº ïðîåêòè ð³øåíü Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü:

1) áþäæåòó ì. Êèºâà íà íàñòóïíèé áþ-
äæåòíèé ð³ê, ï³äãîòîâëåíèé âèêîíàâ÷èì
îðãàíîì Êè¿âðàäè;

2) Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà
êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà íàñòóï-
íèé áþäæåòíèé ð³ê, ö³ëüîâèõ ïðîãðàì ç ³í-
øèõ ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ,
ï³äãîòîâëåíèõ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿â-
ðàäè;

3) âíåñåííÿ çì³í äî áþäæåòó ì. Êèºâà
íà ïîòî÷íèé ð³ê;

4) âíåñåííÿ çì³í äî Ïðîãðàìè ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó
ì. Êèºâà íà ïîòî÷íèé ð³ê òà ³íøèõ ö³ëüî-
âèõ ïðîãðàì;

5) êâàðòàëüíèõ çâ³ò³â ïðî õ³ä âèêîíàííÿ
áþäæåòó ì. Êèºâà, ïåðåâ³ðêè ð³÷íîãî çâ³-
òó, ïîïåðåäíüîãî ðîçãëÿäó çâ³òó òà ðåçóëü-
òàò³â ïåðåâ³ðêè, ï³äãîòîâêè çàõîä³â ùîäî
óñóíåííÿ íåäîë³ê³â òà ïîäàííÿ íà ðîçãëÿä
ñåñ³¿ Êè¿âðàäè ð³÷íîãî çâ³òó ïðî âèêîíàí-
íÿ áþäæåòó ì. Êèºâà;

6) âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êè-
ºâà, ³íøèõ ö³ëüîâèõ ïðîãðàì ç âèñíîâêà-
ìè òà ðåêîìåíäàö³ÿìè êîì³ñ³¿;

7) ïðîïîçèö³é äåïóòàò³â òà ïîñò³éíèõ êî-
ì³ñ³é Êè¿âðàäè äî ïðîåêò³â áþäæåòó òà
Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà
êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà íà-
ñòóïíèé áþäæåòíèé ð³ê;

8) äåëåãóâàííÿ ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ ðà-
äàì ïîâíîâàæåíü ùîäî íàäàííÿ ïëàòíè-
êàì ï³ëüã ïî ñïëàò³ îêðåìèõ ïîäàòê³â ³ çáî-
ð³â;

9) íàäàííÿ ï³ëüã ïî ì³ñöåâèõ ïîäàòêàõ ³
çáîðàõ òà ³íøèõ ïîäàòêàõ, íàäõîäæåííÿ
â³ä ÿêèõ çàðàõîâóþòüñÿ äî áþäæåòó ì³ñòà
Êèºâà â ìåæàõ çàêîíîäàâñòâà;

10) óòâîðåííÿ ö³ëüîâèõ ôîíä³â, çàòâåð-
äæåííÿ ïîëîæåíü ïðî ö³ ôîíäè òà çâ³ò³â
ïðî ¿õ âèêîðèñòàííÿ;

11) ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî âèïóñê ì³ñöå-
âèõ ïîçèê òà çîâí³øí³õ çàïîçè÷åíü òà
ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ;

12) âñòàíîâëåííÿ äëÿ ï³äïðèºìñòâ, óñ-
òàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ùî íàëåæàòü äî êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà, ðîçì³ðó ÷àñòèíè ïðè-
áóòêó, ÿêà ï³äëÿãàº çàðàõóâàííþ äî ì³ñü-
êîãî áþäæåòó;

13) åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ ìàéíîì, ùî
ïåðåáóâàº ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, âíåñåííÿ
ïðîïîçèö³é ùîäî ïåðåäà÷³ ó âëàñí³ñòü àáî
â óïðàâë³ííÿ ì³ñòîì ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ
òà îðãàí³çàö³é, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ïîòðåáè
ì³ñòà;

14) âñòàíîâëåííÿ çà óçãîäæåíèì ð³øåí-
íÿì â³äïîâ³äíèõ ðàä ïîðÿäêó âèêîðèñòàí-
íÿ êîøò³â òà ³íøîãî ìàéíà, ùî ïåðåáóâàº
ó ñï³ëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä;
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15) îá’ºäíàííÿ íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ

êîøò³â ì³ñüêîãî áþäæåòó òà ³íøèõ ì³ñöå-
âèõ áþäæåò³â äëÿ âèêîíàííÿ ñï³ëüíèõ
ïðîåêò³â àáî äëÿ ñï³ëüíîãî ô³íàíñóâàííÿ
êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îð-
ãàí³çàö³é, âèð³øåííÿ ³íøèõ ïèòàíü, ùî
ñòîñóþòüñÿ ñï³ëüíèõ ³íòåðåñ³â òåðèòîð³-
àëüíèõ ãðîìàä;

16) âñòàíîâëåííÿ îðåíäíèõ ñòàâîê çà
êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà;

17) ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ ó ì. Êèºâ³, ñï³ëüíèõ ï³äïðèºìñòâ,
ó òîìó ÷èñë³ ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè,
ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ ç ÷àñòêîþ ïðè-
áóòêó, ùî íàëåæèòü òåðèòîð³àëüí³é ãðî-
ìàä³ ì³ñòà Êèºâà;

18) ñòâîðåííÿ îðãàí³â ³ ñëóæá äëÿ çà-
áåçïå÷åííÿ çä³éñíåííÿ ç ³íøèìè ñóá’ºê-
òàìè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ñï³ëüíèõ ïðî-
åêò³â àáî ñï³ëüíîãî ô³íàíñóâàííÿ êîìó-
íàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çà-
ö³é, âèçíà÷åííÿ ¿õ ïîâíîâàæåíü;

19) çàëó÷åííÿ íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ
êîøò³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³-
çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, ðîç-
òàøîâàíèõ íà òåðèòîð³¿ ì. Êèºâà, òà
êîøò³â íàñåëåííÿ, à òàêîæ áþäæåòíèõ
êîøò³â íà áóä³âíèöòâî, ðîçøèðåííÿ, ðå-
ìîíò ³ óòðèìàííÿ íà ïàéîâèõ çàñàäàõ îá’-
ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ³ âèðîáíè÷î¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì³ñòà òà íà çàõîäè ùîäî îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà;

20) ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â íà òåðèòîð³¿
ì. Êèºâà, âïðîâàäæåííÿ çàõîä³â ùîäî
ñïðèÿííÿ ïðîâåäåííþ â ì. Êèºâ³ ³íâåñ-
òèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³;

21) ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ñòâîðåííÿì
ñïåö³àëüíèõ â³ëüíèõ òà ³íøèõ çîí, çì³íà-
ìè ó ñòàòóñ³ öèõ çîí, âíåñåííÿ äî â³äïî-
â³äíèõ îðãàí³â ïðîïîçèö³é ç öèõ ïèòàíü;
íàäàííÿ çãîäè íà ñòâîðåííÿ òàêèõ çîí çà
³í³ö³àòèâîþ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè àáî Êà-
á³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè;

22) çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äðàõóâàíü, âñòàíîâ-
ëåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè, ïëîù ó æèò-
ëîâèõ áóäèíêàõ, ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ çàáóäîâ-
íèêàìè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâî-
ãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿);

23) çàëó÷åííÿ êîøò³â ³íâåñòîð³â (çàáó-
äîâíèê³â) â ïîðÿäêó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà çà íîðìàòèâà-
ìè, çàòâåðäæåíèìè Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ
ðàäîþ, ç ìåòîþ ïîë³ïøåííÿ ô³íàíñîâîãî
çàáåçïå÷åííÿ êîìïëåêñíî¿ çàáóäîâè ì.
Êèºâà;

24) çàÿâ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ãðîìàäÿí
ùîäî çâ³ëüíåííÿ ¿õ â³ä ñïëàòè êîøò³â, çà-
ëó÷åíèõ â ïîðÿäêó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà;

25) âèçíà÷åííÿ óìîâ ³ ðîçì³ð³â êîìïåí-
ñàö³éíèõ âèïëàò â³äïîâ³äíèõ îðãàí³çàö³é
³ ãðîìàäÿí, ùî íå âõîäÿòü äî ñêëàäó òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, íà ïî-
êðèòòÿ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèêîðèñòàí-
íÿì ì³ñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè;

26) âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó
ñòàâîê çåìåëüíîãî ïîäàòêó, ðîçì³ð³â
îðåíäíî¿ ïëàòè çà çåìëþ òà êîðèñòóâàí-
íÿ ïðèðîäíèìè ðåñóðñàìè, ùî º ó âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-
ºâà, îðåíäíèõ ñòàâîê, ïëàòåæ³â çà íàäàí-
íÿ äîçâîë³â òà çà âèäà÷ó äîêóìåíò³â;

27) çàòâåðäæåííÿ â³äïîâ³äíî äî ÷èííî-
ãî çàêîíîäàâñòâà òà ð³øåíü Êè¿âðàäè ðîç-
ì³ð³â ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà çåìëþ ïðè
íàäàíí³ â îðåíäó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ÷è
ïåðåîôîðìëåíí³ äîãîâîð³â îðåíäè, ïðèé-
íÿòòÿ ð³øåíü òà âèíåñåííÿ íà ñåñ³þ Êè-
¿âðàäè ïðîåêò³â ð³øåíü, ùî ïåðåäáà÷àþòü
âñòàíîâëåííÿ ðîçì³ð³â îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ
þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á;

28) çâåðíåíü þðèäè÷íèõ îñ³á òà ãðîìà-
äÿí ïðî íàäàííÿ ï³ëüã ùîäî ïëàòè çà çåì-
ëþ òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ
ñòàâîê çà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ;

29) ÷èñåëüíîñò³ ³ ñòðóêòóðè ñåêðåòàð³àòó
òà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè, êîøòî-
ðèñó íà ¿õ óòðèìàííÿ, ô³íàíñîâîãî, ìàòå-
ð³àëüíî-òåõí³÷íîãî òà òðàíñïîðòíîãî çà-
áåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ äåïóòàò³â Êè¿âðàäè;

30) çàáåçïå÷åííÿ îðãàí³â ñàìîîðãàí³çà-
ö³¿ íàñåëåííÿ êîøòàìè, ìàòåð³àëüíî-òåõ-
í³÷íèìè òà ³íøèìè ðåñóðñàìè, íåîáõ³äíè-

ìè äëÿ çä³éñíåííÿ ïåðåäàíèõ öèì îðãà-
íàì îêðåìèõ ïîâíîâàæåíü;

31) ôîðìóâàííÿ ïðîïîçèö³é ùîäî âè-
çíà÷åííÿ óìîâ ³ ðîçì³ð³â êîìïåíñàö³éíèõ
âèïëàò â³äïîâ³äíèì ï³äïðèºìñòâàì, óñòà-
íîâàì òà îðãàí³çàö³ÿì, ùî íå âõîäÿòü äî
ñêëàäó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-
ºâà, íà ïîêðèòòÿ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç âè-
êîðèñòàííÿì ì³ñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè;

32) îðãàí³çàö³¿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè
ïðèéíÿòèõ äî âèêîíàííÿ ïëàí³â òà ïðî-
ãðàì, ùî ìàþòü ô³íàíñóâàííÿ ç ì³ñöåâî-
ãî áþäæåòó;

33) ó÷àñò³ ó ôîðìóâàíí³ ïîë³òèêè ì³ñöå-
âîãî îïîäàòêóâàííÿ, ðîçðîáö³ òà ðîçãëÿä³
ïðîïîçèö³é ùîäî âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåâèõ
ïîäàòê³â ³ çáîð³â òà ðîçì³ð³â ¿õ ñòàâîê ó ìå-
æàõ, âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì;

34) çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà çàáåçïå÷åí-
íÿì âèêîíàâ÷îþ âëàäîþ çáàëàíñîâàíîãî
åêîíîì³÷íîãî òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì³ñ-
òà Êèºâà, åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðè-
ðîäíèõ, òðóäîâèõ ³ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â;

35) ï³äãîòîâêè ïðîãðàì ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà, ì³ñüêî-
ãî áþäæåòó òà çâ³ò³â ïðî âèêîíàííÿ ïðî-
ãðàì ³ áþäæåòó.

2. Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü çå-
ìåëüíèõ â³äíîñèí ïîïåðåäíüî ðîçãëÿäàº,
âèâ÷àº, íàäàº âèñíîâêè òà ðåêîìåíäàö³¿,
áåðå ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³ òà ãîòóº ïðîåêòè
ð³øåíü Êè¿âðàäè ç ïèòàíü:

1) ðîçïîðÿäæåííÿ çåìëÿìè òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà;

2) ïåðåäà÷³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ ó âëàñí³ñòü ãðîìàäÿí òà þðè-
äè÷íèõ îñ³á;

3) íàäàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó êîðèñ-
òóâàííÿ ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³;

4) âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³ç çå-
ìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³;

5) âèêóïó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ñó-
ñï³ëüíèõ ïîòðåá ì³ñòà Êèºâà;

6) ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè;

7) çâ³ëüíåííÿ ñàìîâ³ëüíî çàéíÿòèõ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê;

8) âèëó÷åííÿ (âèêóïó) òà íàäàííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³ç çåìåëü äåðæàâíî¿ âëàñ-
íîñò³, ùî ïðîâîäÿòüñÿ îðãàíàìè âèêîíàâ-
÷î¿ âëàäè;

9) âñòàíîâëåííÿ òà çì³íè ìåæ ì³ñòà,
ðàéîí³â ó ì³ñò³ Êèºâ³;

10) çä³éñíåííÿ çåìëåóñòðîþ ùîäî âè-
çíà÷åííÿ òåðèòîð³é, âèáîðó, âèëó÷åííÿ
(âèêóïó) ³ íàäàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ðîç-
ì³ùåííÿ æèòëîâî-öèâ³ëüíèõ, âèðîáíè÷èõ
òà ³íøèõ îá’ºêò³â, ôîðìóâàííÿ ì³ñòîáó-
ä³âíèõ àíñàìáë³â ³ ëàíäøàôòíèõ êîìïëåê-
ñ³â, çîí â³äïî÷èíêó òà îçäîðîâëåííÿ íà-
ñåëåííÿ;

11) îáìåæåííÿ, òèì÷àñîâî¿ çàáîðîíè
(çóïèíåííÿ) ÷è ïðèïèíåííÿ âèêîðèñòàí-
íÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ãðîìàäÿíàìè òà
þðèäè÷íèìè îñîáàìè â ðàç³ ïîðóøåííÿ
íèìè âèìîã çåìåëüíîãî çàêîíîäàâñòâà;

12) ³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ïðî íàäàí-
íÿ, âèëó÷åííÿ (âèêóï) çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê;

13) âíåñåííÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
ïðîïîçèö³é äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè
ùîäî âñòàíîâëåííÿ òà çì³íè ìåæ ì³ñòà
Êèºâà;

14) âèð³øåííÿ çåìåëüíèõ ñïîð³â;
15) ³íøèõ ïèòàíü ó ãàëóç³ çåìëåêîðèñ-

òóâàííÿ, â³äíåñåíèõ çàêîíîäàâñòâîì äî
êîìïåòåíö³¿ Êè¿âðàäè;

16) âñòàíîâëåííÿ ñòàâîê òà ðîçì³ðó
îðåíäíî¿ ïëàòè çà çåìëþ;

17) ïîðÿäêó óêëàäåííÿ äîãîâîð³â îðåí-
äè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê;

18) âèçíà÷åííÿ òåðèòîð³¿ äëÿ ñêëàäóâàí-
íÿ, çáåð³ãàííÿ àáî ðîçì³ùåííÿ âèðîáíè-
÷èõ, ïîáóòîâèõ òà ³íøèõ â³äõîä³â â³äïîâ³ä-
íî äî çàêîíîäàâñòâà;

19) çàïðîâàäæåííÿ êîíêóðåíòíèõ çàñàä
íàäàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê;

20) ïðèâàòèçàö³¿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê;
21) ñïðèÿííÿ ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³-

òèêè â ãàëóç³ çåìëåêîðèñòóâàííÿ íà ðåã³î-
íàëüíîìó ð³âí³; ñï³âïðàöþº ç îðãàíàìè
äåðæàâíî¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ ïðè ðîçãëÿä³ ïðîåêò³â ïëàí³â ïðî-
åêòíî-ðîçâ³äóâàëüíèõ ðîá³ò, ïîâ’ÿçàíèõ ç
ïðîâåäåííÿì çåìåëüíî¿ ðåôîðìè, çä³é-
ñíåííÿì çåìëåóñòðîþ, âåäåííÿì çåìåëüíî-
ãî êàäàñòðó òîùî;

22) çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà âèêîðèñòàí-
íÿì ³ îõîðîíîþ çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³, äîäåðæàííÿì çåìåëüíîãî çàêîíîäàâñòâà;

23) çàñëóõîâóâàííÿ çâ³ò³â ïðî ðîáîòó
óïðàâë³íü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî êîìïåòåí-
ö³¿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè, ï³äãîòîâêè
çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðîê âèñíîâê³â, ïðî-
ïîçèö³é íà ðîçãëÿä ¿õ êåð³âíèê³â, à çà íå-
îáõ³äíîñò³ — íà ðîçãëÿä Êè¿âðàäè;

24) ïîïåðåäíüîãî ðîçãëÿäó êàíäèäàòóð,
ÿê³ ïðîïîíóþòüñÿ äëÿ îáðàííÿ, çàòâåð-
äæåííÿ, ïðèçíà÷åííÿ àáî ïîãîäæåííÿ Êè-
¿âðàäîþ, ï³äãîòîâêè âèñíîâê³â ç öèõ ïè-
òàíü;

25) ñï³âïðàö³ ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ïðè ðîçãëÿä³ ïðîåêò³â ïëàí³â
ïðîåêòíî-ðîçâ³äóâàëüíèõ ðîá³ò, ïîâ’ÿçà-
íèõ ç ïðîâåäåííÿì çåìåëüíî¿ ðåôîðìè,
çä³éñíåííÿì çåìëåóñòðîþ, âåäåííÿì çå-
ìåëüíîãî êàäàñòðó òîùî.

3. Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè ïîïåðåäíüî
ðîçãëÿäàº, âèâ÷àº, íàäàº âèñíîâêè òà ðå-
êîìåíäàö³¿, áåðå ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³ òà ãî-
òóº ïðîåêòè ð³øåíü Êè¿âðàäè ç ïèòàíü:

1) ï³äãîòîâêè òà çàòâåðäæåííÿ Ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó çàáóäîâè ì³ñòà Êèºâà òà éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè ³ âíåñåííÿ çì³í äî íèõ,
ïðîåêò³â äåòàëüíîãî ïëàíóâàííÿ òåðèòî-
ð³é, ñõåì ïëàíóâàííÿ òåðèòîð³é àäì³í³ñòðà-
òèâíèõ ðàéîí³â ì. Êèºâà, ïðîåêò³â ðîçïî-
ä³ëó òåðèòîð³é, ãàëóçåâèõ ñõåì, ïëàí³â çî-
íóâàííÿ, ñõåì êîìïëåêñíîãî ðîçì³ùåííÿ
ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíîãî îáëàäíàííÿ (çà-
ñîá³â ðåêëàìè) òà åëåìåíò³â äèçàéíó ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà òà ³íøî¿ ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿;

2) Ïðàâèë çàáóäîâè ì³ñòà Êèºâà òà âíå-
ñåííÿ çì³í äî íèõ;

3) çàãàëüíîäåðæàâíèõ, ðåã³îíàëüíèõ òà
ì³ñüêèõ ì³ñòîáóä³âíèõ ïðîãðàì, íàóêîâî-
òåõí³÷íèõ ïðîãðàì òà ³ííîâàö³éíèõ ïðîåê-
ò³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì
çàãàëüíîì³ñüêîãî çíà÷åííÿ íà ïð³îðèòåò-
íèõ íàïðÿìàõ ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà;

4) àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
5) ïëàíóâàííÿ òà çàáóäîâè òåðèòîð³é;
6) ðîçðîáêè ³ ðåàë³çàö³¿ ì³ñòîáóä³âíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ òà ³íâåñòèö³éíèõ ïðîãðàì ðîç-
âèòêó ì³ñòà Êèºâà;

7) ïîãîäæåííÿ ì³ñöü, òåðèòîð³é, çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê äëÿ ðîçòàøóâàííÿ îá’ºêò³â áó-
ä³âíèöòâà ³ ðåêîíñòðóêö³¿, çàìîâíèêàìè
ÿêèõ º ï³äïðèºìñòâà, îðãàí³çàö³¿ òà óñòà-
íîâè ì³ñòà íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³;

8) ðîçì³ùåííÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâî-öè-
â³ëüíèõ, âèðîáíè÷èõ òà ³íøèõ îá’ºêò³â,
ôîðìóâàííÿ ì³ñòîáóä³âíèõ àíñàìáë³â ³
ëàíäøàôòíèõ êîìïëåêñ³â, çîí â³äïî÷èíêó
òà îçäîðîâëåííÿ íàñåëåííÿ, îá’ºêò³â òà
åëåìåíò³â áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà;

9) ãàëóçåâèõ ñõåì ðîçâèòêó òà ñòâîðåí-
íÿ ñîö³àëüíî¿, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè òåðèòîð³¿ ì³ñòà;

10) ôîðìóâàííÿ òà ïîðÿäêó âåäåííÿ ì³ñ-
òîáóä³âíîãî êàäàñòðó ì³ñòà;

11) çáåðåæåííÿ ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ ³ êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè;

12) ðîçâèòêó íàö³îíàëüíèõ ³ êóëüòóðíèõ
òðàäèö³é â àðõ³òåêòóð³ ³ ì³ñòîáóäóâàíí³, çà-
áåçïå÷åííÿ âèñîêèõ àðõ³òåêòóðíî-ïëàíó-
âàëüíèõ, ôóíêö³îíàëüíèõ ³ êîíñòðóêòèâ-
íèõ ÿêîñòåé îá’ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ, ôîð-
ìóâàííÿ ³ ðåêîíñòðóêö³¿ ì³ñòîáóä³âíèõ àí-
ñàìáë³â, êâàðòàë³â, ðàéîí³â ³ ëàíäøàôò-
íèõ êîìïëåêñ³â, çîí â³äïî÷èíêó òà ïðè-
ðîäíèõ ðåêðåàö³éíèõ ðåñóðñ³â;

13) óðàõóâàííÿ äåðæàâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ
³íòåðåñ³â ïðè ïëàíóâàíí³ ³ çàáóäîâ³ òåðè-
òîð³é, ó÷àñò³ ãðîìàäÿí, îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí
â îáãîâîðåíí³ ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿,
ïðîåêò³â îêðåìèõ îá’ºêò³â ³ âíåñåííÿ â³ä-
ïîâ³äíèõ ïðîïîçèö³é äî äåðæàâíèõ îðãà-
í³â, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³ä-
ïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é ì³ñòà;

14) êðèòåð³¿â òà ïðèíöèï³â êîíêóðñíî-
ãî â³äáîðó çàáóäîâíèê³â, ñòâîðåííÿ óìîâ
ïîâíîö³ííî¿ ðèíêîâî¿ êîíêóðåíö³¿ ñåðåä
çàáóäîâíèê³â òà áóä³âåëüíèõ ï³äðÿäíèõ îð-
ãàí³çàö³é;

15) ñïðèÿííÿ íàóêîâî-òåõí³÷íîìó ðîç-
âèòêó ³ííîâàö³é, åíåðãî- òà ðåñóðñîçáåðå-
æåííþ, ðîçâèòêó ïîòóæíîñòåé áóä³âåëüíî¿
³íäóñòð³¿ òà ïðîìèñëîâîñò³ áóä³âåëüíèõ ìà-
òåð³àë³â;

16) çàòâåðäæåííÿ ì³ñòîáóä³âíèõ ïðîãðàì
ñòðàòåã³÷íî¿ òà êîìïëåêñíî¿ çàáóäîâè (ðå-
êîíñòðóêö³¿) òåðèòîð³é, ñõåìè ðîçì³ùåí-

íÿ âèñîòíèõ ñïîðóä ó ì³ñò³ Êèºâ³;
17) ³íôîðìóâàííÿ ÷åðåç çàñîáè ìàñîâî¿

³íôîðìàö³¿ ãðîìàäÿí ïðî ïëàíè ïåðñïåê-
òèâíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ì³ñòà, ðîçì³-
ùåííÿ âàæëèâèõ ì³ñòîáóä³âíèõ îá’ºêò³â;

18) ïðîåêò³â ïëàí³â ñõåì òà ïðîåêòíèõ
ð³øåíü ìàñîâîãî çàñòîñóâàííÿ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà
äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ùî âèêîíóþòüñÿ çà
ðàõóíîê ì³ñüêîãî áþäæåòó;

19) ó÷àñò³ ó ñòâîðåíí³ êîì³ñ³é ç ðîçãëÿ-
äó ñïîð³â ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ ó ïî-
ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì;

20) ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ðîçðîáêè
ì³ñòîáóä³âíèõ ïðîãðàì, ì³ñòîáóä³âíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿, à òàêîæ ä³ÿëüíîñò³ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà
äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ³íâåñòèö³éíèõ ïðî-
åêò³â ³ ïðîãðàì;

21) çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äçâ³òíèõ ³
ï³äêîíòðîëüíèõ Êè¿âðàä³ îðãàí³â ùîäî
êîíòðîëþ çà ðåàë³çàö³ºþ Ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó, ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ ì³ñòî-
áóä³âíèõ ïðîãðàì;

22) âàðòîñò³ ðîá³ò, ïîâ’ÿçàíèõ ç ï³äãîòîâ-
êîþ äîêóìåíò³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ì³ñòîáó-
äóâàííÿ ³ çä³éñíþþòüñÿ â³äïîâ³äíèìè
ñëóæáàìè ì³ñòà;

23) çì³íè ìåæ ðàéîí³â ó ì. Êèºâ³ ³ ì³ñ-
òà â ö³ëîìó òà íàéìåíóâàíü (ïåðåéìåíó-
âàíü) âóëèöü, ïðîâóëê³â, ïðîñïåêò³â, ïëîù,
ïàðê³â, ñêâåð³â, ìîñò³â òà ³íøèõ ñïîðóä,
ðîçòàøîâàíèõ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà;

24) çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äçâ³òíèõ ³
ï³äêîíòðîëüíèõ Êè¿âðàä³ îðãàí³â ùîäî
çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà çàáåçïå÷åííÿì
íàä³éíîñò³ òà áåçïå÷íîñò³ áóäèíê³â ³ ñïî-
ðóä íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³ â ðàéî-
íàõ ì³ñòà, ùî çàçíàþòü âïëèâó íåáåçïå÷-
íèõ ïðèðîäíèõ ³ òåõíîãåííèõ ÿâèù òà ïðî-
öåñ³â;

25) çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äçâ³òíèõ ³
ï³äêîíòðîëüíèõ Êè¿âðàä³ îðãàí³â ùîäî
êîíòðîëþ çà íàäàííÿì â³äïîâ³äíî äî çà-
êîíîäàâñòâà äîçâîëó íà ñïîðóäæåííÿ îá’-
ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ íåçàëåæíî â³ä ôîðì
âëàñíîñò³.

4. Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
âëàñíîñò³ ïîïåðåäíüî ðîçãëÿäàº, âèâ÷àº,
íàäàº âèñíîâêè òà ðåêîìåíäàö³¿, áåðå
ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³ òà ãîòóº ïðîåêòè ð³-
øåíü Êè¿âðàäè ç ïèòàíü:

1) âîëîä³ííÿ, êîðèñòóâàííÿ òà ðîçïîðÿ-
äæåííÿ îá’ºêòàìè ïðàâà êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³, â òîìó ÷èñë³ âèêîíàííÿ óñ³õ ìàé-
íîâèõ îïåðàö³é — ïåðåäà÷à îá’ºêò³â ïðà-
âà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ó ïîñò³éíå àáî
òèì÷àñîâå êîðèñòóâàííÿ þðèäè÷íèìè òà
ô³çè÷íèìè îñîáàìè; íà óìîâàõ îðåíäè;
ïðîäàæ ³ êóï³âëÿ; âèêîðèñòàííÿ ÿê çàñòà-
âè; â³ä÷óæåííÿ, âèçíà÷åííÿ â óãîäàõ òà äî-
ãîâîðàõ óìîâ âèêîðèñòàííÿ òà ô³íàíñó-
âàííÿ îá’ºêò³â, ùî ïðèâàòèçóþòüñÿ òà ïå-
ðåäàþòüñÿ ó êîðèñòóâàííÿ ³ îðåíäó;

2) ïåðåäà÷³ àáî ïðîäàæó ó êîìóíàëüíó
âëàñí³ñòü â³äïîâ³äíèõ òåðèòîð³àëüíèõ ãðî-
ìàä ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é,
¿õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â òà ³íøèõ îá’ºê-
ò³â, ùî íàëåæàòü äî äåðæàâíî¿ òà ³íøèõ
ôîðì âëàñíîñò³, ÿêùî âîíè ìàþòü âàæëè-
âå çíà÷åííÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ êîìóíàëü-
íî-ïîáóòîâèõ ³ ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ ïî-
òðåá òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä;

3) ïåðøî÷åðãîâîãî ïðèäáàííÿ â êîìó-
íàëüíó âëàñí³ñòü ïðèì³ùåíü, ñïîðóä, ³í-
øèõ îá’ºêò³â, ðîçòàøîâàíèõ íà â³äïîâ³ä-
í³é òåðèòîð³¿, ÿêùî âîíè ìîæóòü áóòè âè-
êîðèñòàí³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ êîìóíàëüíî-
ïîáóòîâèõ òà ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ ïîòðåá
òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä;

4) âîëîä³ííÿ, êîðèñòóâàííÿ ³ ðîçïîðÿ-
äæåííÿ îá’ºêòàìè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
çà ìåæàìè â³äïîâ³äíèõ àäì³í³ñòðàòèâíî-
òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü;

5) âðåãóëüîâàíèõ ³ íåâðåãóëüîâàíèõ çà-
êîíîäàâñòâîì ñóñï³ëüíèõ ïðàâîâ³äíîñèí
ñòîñîâíî âîëîä³ííÿ, êîðèñòóâàííÿ ³ ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ìàéíîì òà ìàéíîâèìè ïðàâà-
ìè âñ³ìà ñóá’ºêòàìè âëàñíîñò³, ùî ðîçì³-
ùåí³ àáî âåäóòü ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íà òåðè-
òîð³¿ ì³ñòà Êèºâà, íåçàëåæíî â³ä ¿õ îðãà-
í³çàö³éíî¿ ôîðìè, ôîðìè âëàñíîñò³ àáî
ï³äïîðÿäêóâàííÿ;

6) ó÷àñò³ äåïóòàò³â àáî ³íøèõ ïðåäñòàâ-
íèê³â â³ä ôðàêö³¿ ó êîì³ñ³ÿõ ïðî ïåðåäà÷ó
ìàéíà â îðåíäó íà êîíêóðåíòíèõ çàñàäàõ
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òà ïðè ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì êîíêóðñó òà
àóêö³îíó;

7) ôîðìóâàííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ðàéîí³â ó ì³ñò³ Êèºâ³
òà çàõèñò ïðàâ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì. Êèºâà â óñ³õ ïðàâîâ³äíîñèíàõ,
äå âèíèêàþòü, ñêëàäàþòüñÿ àáî çì³íþþ-
òüñÿ òàê³ ïðàâà;

8) ï³äãîòîâêè âèñíîâê³â ³ ðåêîìåíäàö³é
êîì³ñ³¿, ïðîåêò³â ð³øåíü Êè¿âðàäè, ñïðÿ-
ìîâàíèõ íà ïîñèëåííÿ åôåêòèâíîñò³ ðîáî-
òè âñ³õ ëàíîê, äå ñòâîðþºòüñÿ, âèêîðèñòî-
âóºòüñÿ àáî çä³éñíþºòüñÿ óïðàâë³ííÿ ìàé-
íîì ÷è ðåàë³çóþòüñÿ ìàéíîâ³ ïðàâà òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà;

9) êîðèñòóâàííÿ íåæèòëîâèìè áóäèíêà-
ìè, ïðèì³ùåííÿìè, ñïîðóäàìè òà áóä³âëÿ-
ìè;

10) ïåðåäà÷³ êîìóíàëüíîãî ìàéíà äî äåð-
æàâíî¿ âëàñíîñò³ òà ïðèéíÿòòÿ ìàéíà äî
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³;

11) â³ä÷óæåííÿ ìàéíà: ïåðåäà÷³ àáî ïðî-
äàæó ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³;

12) ïåðåäà÷³ îá’ºêò³â ï³ä ðåêîíñòðóêö³þ
(ðîçãëÿä ³ âíåñåííÿ ïðîïîçèö³é äî ïëàí³â
³ ïðîãðàì áóä³âíèöòâà òà ðåêîíñòðóêö³¿
îá’ºêò³â íà â³äïîâ³äí³é òåðèòîð³¿; âèêîíàí-
íÿ àáî äåëåãóâàííÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³
ãåíåðàëüí³é áóä³âåëüí³é îðãàí³çàö³¿ (ï³ä-
ðÿäí³é îðãàí³çàö³¿) ôóíêö³é çàìîâíèêà íà
áóä³âíèöòâî, ðåêîíñòðóêö³þ ³ ðåìîíò æèò-
ëà, ³íøèõ îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ òà âèðîáíè-
÷î¿ ³íôðàñòðóêòóðè êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³);

13) âèêîðèñòàííÿ îá’ºêò³â êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ çà ìåæàìè ì³ñòà Êèºâà;

14) ñòðàõóâàííÿ êîìóíàëüíîãî ìàéíà;
15) íàäàííÿ ìàéíà ï³ä çàñòàâó;
16) çàõèñòó êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà;
17) êîíöåñ³¿ îá’ºêò³â ïðàâà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³, âèçíà÷åííÿ ïåðåë³êó ñôåð ãîñ-
ïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ïåðåë³êó îá’ºê-
ò³â, ÿê³ ìîæóòü íàäàâàòèñÿ ó êîíöåñ³þ;

18) îáë³êó òà ðåºñòðàö³¿ â³äïîâ³äíî äî
çàêîíó îá’ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà íåçà-
ëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, áåçõàçÿéíîãî
ìàéíà;

19) áàíêðóòñòâà êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ òà çä³éñíåííÿ ñàíàö³¿;

20) ñòâîðåííÿ ñï³ëüíèõ ï³äïðèºìñòâ çà
ó÷àñòþ ï³äïðèºìñòâ êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³, ó òîìó ÷èñë³ ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòèö³-
ÿìè;

21) ñòâîðåííÿ òà ðåîðãàí³çàö³¿ êîìóíàëü-
íèõ ï³äïðèºìñòâ;

22) ïðèâàòèçàö³¿ îá’ºêò³â êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³;

23) ä³ÿëüíîñò³ ï³äçâ³òíèõ ³ ï³äêîíòðîëü-
íèõ Êè¿âðàä³ îðãàí³â ùîäî åôåêòèâíîãî
âîëîä³ííÿ, âèêîðèñòàííÿ ³ óïðàâë³ííÿ
ìàéíîì ³ ìàéíîâèìè ïðàâàìè òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà øëÿõîì îòðèìàí-
íÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ðîáîòó êîìóíàëüíèõ
ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é, ãîñïî-
äàðñüêèõ òîâàðèñòâ, äå º ÷àñòêà ìàéíà òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, çàñëóõîâóâàííÿ çâ³-
ò³â êåð³âíèê³â òà óïîâíîâàæåíèõ îñ³á ç
óïðàâë³ííÿ êîðïîðàòèâíèìè ïðàâàìè ì³ñ-
òà Êèºâà;

24) ä³ÿëüíîñò³ ï³äçâ³òíèõ ³ ï³äêîí-
òðîëüíèõ Êè¿âðàä³ îðãàí³â ùîäî âèêî-
ðèñòàííÿ íåæèòëîâîãî ôîíäó äåðæàâíè-
ìè îðãàíàìè, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíî-
âàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, ÿê³ çàñíîâàí³ íà
äåðæàâí³é âëàñíîñò³, ðîçòàøîâàíèìè ó
ì³ñò³, çà åôåêòèâí³ñòþ óïðàâë³ííÿ ÷àñò-
êîþ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì.
Êèºâà, ÿêà ïåðåäàíà äî ñòàòóòíèõ ôîí-
ä³â ñï³ëüíèõ ï³äïðèºìñòâ; çà ïðîöåñàìè
ïðèâàòèçàö³¿ êîìóíàëüíîãî ìàéíà òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà (ï³äãîòîâ-
êà âèñíîâê³â ùîäî ïðîãðàì ïðèâàòèçà-
ö³¿, ïåðåë³êó îá’ºêò³â, ùî ï³äëÿãàþòü
ïðèâàòèçàö³¿);

25) ä³ÿëüíîñò³ ï³äçâ³òíèõ ³ ï³äêîíòðîëü-
íèõ Êè¿âðàä³ îðãàí³â ùîäî çàðàõóâàííÿ äî
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ æèòëîâèõ ïëîù ó
íîâîáóäîâàõ;

26) ï³äãîòîâêè ð³øåíü ïðî ïåðåäà÷ó ³í-
øèì îðãàíàì îêðåìèõ ïîâíîâàæåíü ùî-
äî óïðàâë³ííÿ ìàéíîì, ÿêå íàëåæèòü äî
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, âèçíà÷åííÿ ìåæ
öèõ ïîâíîâàæåíü òà óìîâ ¿õ çä³éñíåííÿ,
à òàêîæ ùîäî ïåðåäà÷³ ðàéîííèì ó ì³ñ-
ò³ ðàäàì ó âëàñí³ñòü àáî óïðàâë³ííÿ îá’-
ºêò³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà Êè-
ºâà.

5. Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïà-
ëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ïîïåðåäíüî
ðîçãëÿäàº, âèâ÷àº, íàäàº âèñíîâêè òà ðå-
êîìåíäàö³¿, áåðå ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³ òà ãî-
òóº ïðîåêòè ð³øåíü Êè¿âðàäè ç ïèòàíü:

1) ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè òà ïî-
ë³òèêè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â ãàëóç³ æèò-
ëîâîãî áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ æèòëî-
âî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-
åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó íà ðåã³îíàëüíî-
ìó ð³âí³;

2) ðåàë³çàö³ÿ ïðîãðàìè ðåôîðìóâàííÿ
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà;

3) óïðàâë³ííÿ îá’ºêòàìè æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåð-
ãåòè÷íîãî êîìïëåêñó, ùî ïåðåáóâàþòü ó
êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàáåçïå÷åíí³ ¿õ íàëåæ-
íîãî óòðèìàííÿ òà åôåêòèâíî¿ åêñïëóàòà-
ö³¿, íåîáõ³äíîãî ð³âíÿ òà ÿêîñò³ ïîñëóã íà-
ñåëåííþ;

4) ñòàíäàðò³â çàáåçïå÷åííÿ êèÿí êîìó-
íàëüíèìè ïîñëóãàìè, ùî â³äïîâ³äàþòü ºâ-
ðîïåéñüêîìó ð³âíþ;

5) ó÷àñò³ ó ðîçðîáö³ ïðîåêò³â ð³øåíü ç
ïèòàíü áîðîòüáè ç³ ñòèõ³éíèìè ëèõàìè,
åï³äåì³ÿìè òà åï³çîîò³ÿìè, çàïîá³ãàííÿ âè-
íèêíåííþ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é;

6) æèòëîâî¿ ïîë³òèêè;
7) â³äñåëåííÿ ìåøêàíö³â ç ãóðòîæèòê³â

òà ïðîïîçèö³é ùîäî ¿õ ðåêîíñòðóêö³¿;
8) çàòâåðäæåííÿ Êè¿âðàäîþ ïðîåêòó

ïðîãðàìè öåíòðàë³çîâàíîãî íàäàííÿ òà
ïðîäàæó æèòëà çà ï³ëüãîâèìè óìîâàìè ìà-
ëîçàáåçïå÷åíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ, ë³ê-
â³äàö³¿ âåòõîãî òà íåïðèäàòíîãî äëÿ ïðî-
æèâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó;

9) ðîçãëÿäó òà ïîäàííÿ íà çàòâåðäæåí-
íÿ Êè¿âðàäîþ ñï³ëüíî ç ïîñò³éíîþ êîì³-
ñ³ºþ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ òà
àðõ³òåêòóðè ïðîåêò³â ïðîãðàì ïîåòàïíî¿
ðåêîíñòðóêö³¿ òà ìîäåðí³çàö³¿ çàñòàð³ëîãî
æèòëîâîãî ôîíäó;

10) êîíòðîëþ çà ñòàíîì åêñïëóàòàö³¿ òà
óòðèìàííÿ îá’ºêò³â æèòëîâî-êîìóíàëüíî-
ãî ãîñïîäàðñòâà íåçàëåæíî â³ä ¿õ ôîðì
âëàñíîñò³;

11) àíàë³çó ñòàíó êâàðòèðíîãî îáë³êó ³
âíåñåííÿ ïðîïîçèö³é ùîäî çàáåçïå÷åííÿ
æèòëîì ãðîìàäÿí ð³çíèõ êàòåãîð³é îáë³êó;

12) ó÷àñò³ ó ïåðåâ³ðö³ çàêîííîñò³ âèð³-
øåííÿ æèòëîâèõ ïèòàíü â ðàéîííèõ ó ì.
Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ, íà ï³ä-
ïðèºìñòâàõ, óñòàíîâàõ, îðãàí³çàö³ÿõ;

13) ðîçãëÿäó çàÿâ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ãðî-
ìàäÿí ç ïèòàíü ðåêîíñòðóêö³¿ îá’ºêò³â
æèòëîâîãî ôîíäó, ââåäåííÿ òà ðåìîíòó ³í-
æåíåðíèõ ñèñòåì, áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿;

14) ðîçðîáêè ðàçîì ç ïðàâîîõîðîííèìè
îðãàíàìè òà ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü ïðàâîïîðÿäêó, ðåãëàìåíòó òà
äåïóòàòñüêî¿ åòèêè ïðîïîçèö³é ùîäî ñòâî-
ðåííÿ óìîâ äëÿ áåçïåêè ä³ÿëüíîñò³ æèòëî-
âî-êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ òà ïðîæè-
âàííÿ ãðîìàäÿí;

15) ñïðèÿííÿ ðîçøèðåííþ æèòëîâîãî
áóä³âíèöòâà, íàäàííÿ ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìà-
þòü ïîòðåáó â æèòë³, äîïîìîãè â éîãî áó-
ä³âíèöòâ³, â îòðèìàíí³ êðåäèò³â, ó òîìó
÷èñë³ ï³ëüãîâèõ, òà ñóáñèä³é äëÿ áóä³âíèö-
òâà ÷è ïðèäáàííÿ æèòëà;

16) ðîçðîáêè, ïîãîäæåííÿ ïðîãðàìè òà
îêðåìèõ çàõîä³â ùîäî ñòâîðåííÿ òà ä³ÿëüíî-
ñò³ îá’ºäíàíü ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèð-
íèõ áóäèíê³â òà êîíòðîëþ çà ¿õ âèêîíàííÿì;

17) êîíòðîëþ çà îðãàí³çàö³ºþ òà ä³ÿëü-
í³ñòþ æèòëîâî-áóä³âåëüíèõ ³ ãàðàæíèõ êî-
îïåðàòèâ³â;

18) ó÷àñò³ ó âèð³øåíí³ ïèòàíü ùîäî çáè-
ðàííÿ, òðàíñïîðòóâàííÿ, óòèë³çàö³¿ òà
çíåøêîäæåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, çíåø-
êîäæåííÿ òà çàõîðîíåíèÿ òðóï³â òâàðèí;

19) ó÷àñò³ ó âèð³øåíí³ ïèòàíü ùîäî îð-
ãàí³çàö³¿ áëàãîóñòðîþ íàñåëåíèõ ïóíêò³â,
çàëó÷åííÿ íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ ç ö³ºþ
ìåòîþ êîøò³â, òðóäîâèõ ³ ìàòåð³àëüíî-òåõ-
í³÷íèõ ðåñóðñ³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà
îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³,
à òàêîæ íàñåëåííÿ; çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ
çà ñòàíîì áëàãîóñòðîþ âèðîáíè÷èõ òåðè-
òîð³é, îðãàí³çàö³¿ îçåëåíåííÿ, îõîðîíè çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü ³ âîäîéì, ñòâîðåííÿ
ì³ñöü â³äïî÷èíêó ãðîìàäÿí;

20) çàáåçïå÷åííÿ óòðèìàííÿ â íàëåæíî-
ìó ñòàí³ êëàäîâèù, ³íøèõ ì³ñöü ïîõîâàí-
íÿ òà ¿õ îõîðîíè;

21) çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî ðîçøèðåí-
íÿ òà âäîñêîíàëåííÿ ìåðåæ³ ï³äïðèºìñòâ
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà;

22) ó÷àñò³ ó âñòàíîâëåíí³ çà ïîãîäæåí-
íÿì ç âëàñíèêàìè çðó÷íîãî äëÿ íàñåëåí-
íÿ ðåæèìó ðîáîòè ðîçòàøîâàíèõ íà â³ä-
ïîâ³äí³é òåðèòîð³¿ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà
îðãàí³çàö³é ñôåðè îáñëóãîâóâàííÿ íåçà-
ëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³;

23) ó÷àñò³ ó ðîçðîáö³ êîíöåïö³¿ òà ö³ëüî-
âèõ ïðîãðàì ïåðñïåêòèâíîãî ðîçâèòêó ïà-
ëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ì³ñòà, íà-
ïðÿì³â ³íâåñòèö³éíî¿ ïîë³òèêè â ö³é ãàëó-
ç³;

24) ó÷àñò³ ó ï³äãîòîâö³, ðîçãëÿä³ òà ïî-
äàíí³ íà çàòâåðäæåííÿ Êè¿âðàäîþ ì³ñüêèõ
ïðîãðàì ç åíåðãîçáåðåæåííÿ, ìîäåðí³çà-
ö³¿ òà ðåêîíñòðóêö³¿ îá’ºêò³â ïàëèâíî-åíåð-
ãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ì³ñòà.

6. Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
ïðîìèñëîâîñò³, ï³äïðèºìíèöòâà òà ðåãóëÿ-
òîðíî¿ ïîë³òèêè ïîïåðåäíüî ðîçãëÿäàº, âè-
â÷àº, íàäàº âèñíîâêè òà ðåêîìåíäàö³¿, áå-
ðå ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³ òà ãîòóº ïðîåêòè ð³-
øåíü Êè¿âðàäè ç ïèòàíü:

1) ðåã³îíàëüíèõ ïðîãðàì ðîçâèòêó ïðî-
ìèñëîâîãî êîìïëåêñó ì³ñòà, éîãî îêðåìèõ
ãàëóçåé, íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ïðîãðàì òà ³í-
íîâàö³éíèõ ïðîåêò³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîç-
â’ÿçàííÿ ïðîáëåì çàãàëüíîì³ñüêîãî çíà-
÷åííÿ íà ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìàõ ì³ñüêî-
ãî ãîñïîäàðñòâà, à òàêîæ ïðîåêò³â ùîäî
ñòâîðåííÿ ñï³ëüíèõ ï³äïðèºìñòâ çà ó÷àñ-
òþ ì³ñòà;

2) äåðæàâíîãî ðåã³îíàëüíîãî çàìîâëåí-
íÿ íà âèðîáíèöòâî òà ïîñòàâêó ïðîäóêö³¿
äëÿ ïîòðåá êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà,
çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà éîãî âèêîíàííÿì;

3) çàëó÷åííÿ íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ ïðî-
ìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çà-
ö³é äî ó÷àñò³ ó ðîçâèòêó æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, òðàíñïîðòó, çâ’ÿç-
êó, ïîáóòîâîãî, òîðãîâåëüíîãî òà ³íøèõ
âèä³â îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, à òàêîæ
ó ñòâîðåíí³ íîâèõ ïîòóæíîñòåé äëÿ âèïóñ-
êó íåîáõ³äíî¿ äëÿ íàñåëåííÿ ïðîäóêö³¿ (ðî-
á³ò, ïîñëóã);

4) ñòàíó òà ðîçâèòêó îêðåìèõ ãàëóçåé
ïðîìèñëîâîñò³ ì³ñòà;

5) ñòâîðåííÿ ñïåö³àëüíèõ â³ëüíèõ åêî-
íîì³÷íèõ òà ³íøèõ çîí, çì³í ó ñòàòóñ³ öèõ
çîí;

6) ï³äãîòîâêè íîðìàòèâíèõ àêò³â, ñïðÿ-
ìîâàíèõ íà îáìåæåííÿ ââîçó ³ìïîðòíèõ
òîâàð³â, ÿê³ çà òåõí³÷íèìè, ñïîæèâ÷èìè
òà ö³íîâèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïîñòóïà-
þòüñÿ òèì, ùî âèðîáëÿþòüñÿ íà êè¿âñüêèõ
ï³äïðèºìñòâàõ;

7) ï³äòðèìêè òà ñòèìóëþâàííÿ ñòðóê-
òóðíîãî òà òåõíîëîã³÷íîãî îíîâëåííÿ ï³ä-
ïðèºìñòâ ì³ñòà, ³ñòîòíîãî ïîë³ïøåííÿ ìå-
íåäæìåíòó òà êîðïîðàòèâíîãî óïðàâë³í-
íÿ, íàëàãîäæåííÿ âíóòð³øíüîì³ñüêî¿ êî-
îïåðàö³¿ ç ïîäàëüøèì ñòâîðåííÿì êëàñòå-
ðó íà îñíîâ³ îá’ºäíàííÿ ïðîìèñëîâîãî,
íàóêîâîãî òà ô³íàíñîâîãî ïîòåíö³àëó ì³ñ-
òà;

8) ï³äòðèìêè ôîðìóâàííÿ òà ä³ÿëüíîñò³
ï³äïðèºìíèöüêèõ ñòðóêòóð íà òåðèòîð³¿ ì.
Êèºâà, â òîìó ÷èñë³ ìàëîãî ï³äïðèºìíèö-
òâà;

9) ðåã³îíàëüíèõ ïðîãðàì ðîçâèòêó ìàëî-
ãî ï³äïðèºìíèöòâà â ì. Êèºâ³;

10) ï³äòðèìêè ³ ðåàë³çàö³¿ ì³ñüêèõ ïðî-
ãðàì, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçâèòîê ðèíêîâî¿
³íôðàñòðóêòóðè;

11) ðîçðîáêè òà âïðîâàäæåííÿ åôåêòèâ-
íèõ ôîðì êðåäèòóâàííÿ ìàëîãî á³çíåñó;

12) ðåàë³çàö³¿ ïîâíîâàæåíü Êè¿âðàäè ùî-
äî çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿ ðåãóëÿòîðíî¿ ïî-
ë³òèêè ó ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³;

13) ä³ÿëüíîñò³ ç ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â ðå-
ãóëÿòîðíèõ àêò³â ó ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ç óðàõóâàííÿì âèìîã Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî çàñàäè äåðæàâíî¿ ðåãóëÿ-
òîðíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³”;

14) ïðîâåäåííÿ àëüòåðíàòèâíèõ â³äñòå-
æåíü ðåçóëüòàòèâíîñò³ ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â;

15) ï³äãîòîâêè åêñïåðòíîãî âèñíîâêó
ùîäî ðåãóëÿòîðíîãî âïëèâó âíåñåíîãî
ïðîåêòó ðåãóëÿòîðíîãî àêòà;

16) ñïðèÿííÿ êîìïëåêñíîìó ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêîâ³ ïðîìèñëîâîñò³
ì. Êèºâà çà ³ííîâàö³éíîþ ìîäåëëþ; çáå-
ðåæåííþ ³ ðîçâèòêó ïðîìèñëîâîãî òà íà-
óêîâî-òåõí³÷íîãî ïîòåíö³àëó ì. Êèºâà òà
á³ëüø åôåêòèâíîìó éîãî âèêîðèñòàííþ;
íàóêîâî-òåõí³÷íîìó ðîçâèòêó, ðîçâèòêó ³í-
íîâàö³é, åíåðãî- òà ðåñóðñîçáåðåæåííþ,
âèðîáíèöòâó êîíêóðåíòîñïðîìîæíî¿ ³ì-
ïîðòîçàì³íþþ÷î¿ òà åêñïîðòîñïðîìîæíî¿
ïðîäóêö³¿; çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèì òà ì³æ-

ðåã³îíàëüíèì çâ’ÿçêàì êè¿âñüêèõ ï³äïðè-
ºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî
â³ä ôîðì âëàñíîñò³; ñòâîðåííþ íà îñíîâ³
çàêîíîäàâñòâà ñï³ëüíèõ ç ³íîçåìíèìè
ïàðòíåðàìè ï³äïðèºìñòâ âèðîáíè÷î¿ ³ ñî-
ö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà ³íøèõ îá’ºê-
ò³â, çàëó÷åííþ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é; ìî-
äåðí³çàö³¿ òà îíîâëåííþ îñíîâíèõ ôîíä³â
ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ ç âèêîðèñòàí-
íÿì ³íñòðóìåíò³â åôåêòèâíîãî äåðæàâíî-
ãî ðåãóëþâàííÿ òà ðèíêîâèõ ìåõàí³çì³â
ñàìîðåãóëÿö³¿; ðîçðîáö³ ïðîãðàì ³ çàõîä³â,
ñïðÿìîâàíèõ íà çàõèñò ïðàâ íà ³íòåëåêòó-
àëüíó âëàñí³ñòü, òîâàðí³ çíàêè, çàõèñò â³ä
ï³äðîáîê òà ôàëüñèô³êàö³¿ ïðîäóêö³¿ ï³ä-
ïðèºìñòâ, ³ç çàëó÷åííÿì äî öüîãî ÿê äåð-
æàâíèõ îðãàí³â, òàê ³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³-
çàö³é, ï³äòðèìö³ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàì ó öüî-
ìó íàïðÿì³; ïîêðàùåííþ êîíêóðåíòíîãî
ñåðåäîâèùà; ôîðìóâàííþ òà ðîçâèòêîâ³
³ííîâàö³éíèõ ìàëèõ òà ñåðåäí³õ ï³äïðè-
ºìñòâ; ³íôîðìàö³éíîìó çàáåçïå÷åííþ ìà-
ëîãî á³çíåñó; ä³ÿëüíîñò³, ñïðÿìîâàíî¿ íà
âäîñêîíàëåííÿ ãîñïîäàðñüêèõ â³äíîñèí, à
òàêîæ â³äíîñèí ì³æ ðåãóëÿòîðíèì îðãà-
íîì âëàäè òà ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ,
íà íåäîïóùåííÿ ïðèéíÿòòÿ åêîíîì³÷íî
íåäîö³ëüíèõ òà íååôåêòèâíèõ ðåãóëÿòîð-
íèõ àêò³â.

7. Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
òîðã³âë³, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà ïîñëóã
ïîïåðåäíüî ðîçãëÿäàº, âèâ÷àº, íàäàº âèñ-
íîâêè òà ðåêîìåíäàö³¿, áåðå ó÷àñòü ó ï³ä-
ãîòîâö³ òà ãîòóº ïðîåêòè ð³øåíü Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü:

1) çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ðîçâèòêó ï³ä-
ïðèºìñòâ òîðã³âë³ òà ï³äïðèºìñòâ ç íàäàí-
íÿ ïîáóòîâèõ ïîñëóã òà ñïðèÿííÿ éîìó;

2) ðåã³îíàëüíèõ ïðîãðàì ðîçâèòêó ñïî-
æèâ÷îãî ðèíêó ì³ñòà, éîãî îêðåìèõ ãàëó-
çåé, íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ïðîãðàì òà ³ííî-
âàö³éíèõ ïðîåêò³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîç-
â’ÿçàííÿ ïðîáëåì çàãàëüíîì³ñüêîãî çíà-
÷åííÿ íà ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìàõ ì³ñüêî-
ãî ãîñïîäàðñòâà, à òàêîæ ïðîåêò³â ùîäî
ñòâîðåííÿ ñï³ëüíèõ ï³äïðèºìñòâ çà ó÷àñ-
òþ ì³ñòà;

3) åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ îá’ºêòàìè
òîðã³âë³, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, ï³äïðè-
ºìñòâàìè õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ì³ñòà òà
ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ (â òîìó ÷èñë³
òèìè, ÿê³ íàäàþòü ðèòóàëüí³, ãîòåëüí³ òà
ïîñåðåäíèöüê³ ïîñëóãè), ðèíêàìè, ùî ïå-
ðåáóâàþòü ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàáåçïå-
÷åííÿ ¿õ íàëåæíîãî óòðèìàííÿ òà åôåêòèâ-
íî¿ åêñïëóàòàö³¿, íåîáõ³äíîãî ð³âíÿ ÿêîñ-
ò³ òîâàð³â òà ïîñëóã, ÿê³ íàäàþòüñÿ íàñå-
ëåííþ;

4) ïðîãðàì ïðèâàòèçàö³¿, âèçíà÷åííÿ ïå-
ðåë³êó îá’ºêò³â, ùî ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçà-
ö³¿, ÿêùî äî íüîãî âêëþ÷åí³ îá’ºêòè êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü-
ñÿ ÿê îá’ºêòè òîðã³âë³ òà ïîáóòîâîãî îá-
ñëóãîâóâàííÿ àáî º äîïîì³æíèìè â òîðã³â-
ë³ òà ïîáóòîâîìó îáñëóãîâóâàíí³;

5) ðîçðîáêè ðåêîìåíäàö³é òà âèñíîâê³â
ùîäî âïîðÿäêóâàííÿ ñèñòåìè ðåàë³çàö³¿
êîíô³ñêîâàíîãî òà áåçãîñïîäàðíîãî ìàé-
íà ó ì. Êèºâ³;

6) çàëó÷åííÿ íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ ïðî-
ìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çà-
ö³é, ðèíê³â äî ó÷àñò³ ó ðîçâèòêó ô³ðìîâî¿
ìåðåæ³ òîðãîâåëüíîãî, ïîáóòîâîãî òà ³í-
øèõ âèä³â îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, à òà-
êîæ ó ñòâîðåíí³ íîâèõ ïîòóæíîñòåé äëÿ
âèïóñêó íåîáõ³äíî¿ äëÿ íàñåëåííÿ ïðîäóê-
ö³¿ (ðîá³ò, ïîñëóã);

7) ïðîïîçèö³é îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè
òà çâåðíåíü ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ùî-
äî áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, îðåíäè ï³ä-
ïðèºìñòâ òîðã³âë³, ïîáóòó òà ðèíê³â íà òå-
ðèòîð³¿ ì. Êèºâà;

8) âèð³øåííÿ ïðîáëåì çàõèñòó íàâêî-
ëèøíüîãî ñåðåäîâèùà øëÿõîì âèð³øåííÿ
ïðîáëåì óòèë³çàö³¿ â³äõîä³â ï³äïðèºìñòâ
òîðã³âë³ òà ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ðîç-
øèðåííÿ ìåðåæ³ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ çáèðà-
þòü, ïåðåðîáëÿþòü òà óòèë³çóþòü â³äõîäè;

9) ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè, íàäàííÿ ï³ëü-
ãîâèõ êðåäèò³â õàð÷îâèì ï³äïðèºìñòâàì,
êîíòðîëüíèé ïàêåò àêö³é ÿêèõ íàëåæèòü
òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì³ñòà Êèºâà, äëÿ
âèêîíàííÿ íèìè ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì òà
íà ¿õ òåõí³÷íå ïåðåîñíàùåííÿ ³ ðåêîí-
ñòðóêö³þ;

10) íàäàííÿ âèñíîâê³â ç ïèòàíü ö³íîóò-
âîðåííÿ íà òîâàðè òà ïîñëóãè;

11) âñòàíîâëåííÿ ïðàâèë òîðã³âë³ íà
ðèíêàõ;
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12) ñòàíó ³ ðîçâèòêó òîðãîâåëüíîãî, ïî-

áóòîâîãî òà ³íøèõ âèä³â îáñëóãîâóâàííÿ
íàñåëåííÿ ì³ñòà;

13) ïîë³ïøåííÿ áëàãîóñòðîþ â ÷àñòèí³
ðîçì³ùåííÿ çàêëàä³â òîðã³âë³, íàäàííÿ ïî-
áóòîâèõ ïîñëóã òà ðèíê³â;

14) ïðîåêò³â ïðîãðàì, ñïðÿìîâàíèõ íà
ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåí-
íÿ òîâàðàìè òà ïîñëóãàìè, âèðîáíèöòâà
òîâàð³â òà ïîñëóã;

15) âèçíà÷åííÿ êîìïëåêñíîãî ðîçâèòêó
ï³äïðèºìñòâ ðèòóàëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ,
óäîñêîíàëåííÿ ñòðóêòóðè óïðàâë³ííÿ ñôå-
ðîþ ðèòóàëüíèõ ïîñëóã ì³ñòà ùîäî ðîçòà-
øóâàííÿ, ñïåö³àë³çàö³¿ òà ðîçâèòêó ï³äïðè-
ºìñòâ, îðãàí³çàö³é òà îá’ºêò³â ðèòóàëüíî-
ãî îáñëóãîâóâàííÿ íåçàëåæíî â³ä ôîðì
âëàñíîñò³, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì³ñòà ³ çàêð³ïëåí³ çà êîìóíàëü-
íèìè ï³äïðèºìñòâàìè ðèòóàëüíîãî îáñëó-
ãîâóâàííÿ;

16) ïðèâàòèçàö³¿ ï³äïðèºìñòâ òîðã³âë³,
õàð÷îâî¿ òà ïåðåðîáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³, ïî-
áóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ òà ³íøèõ ñóá’ºê-
ò³â ãîñïîäàðþâàííÿ â ãàëóç³ òîðã³âë³, íà-
äàííÿ ïîñëóã;

17) ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó òà ôîðìóâàííþ
â ì³ñò³ ñó÷àñíèõ ðèíêîâèõ â³äíîñèí òà
ðèíêîâî¿ ³íôðàñòðóêòóðè; ïîâíîìó çàáåç-
ïå÷åííþ íàñåëåííÿ ì. Êèºâà ïðîäîâîëü-
÷èìè, íåïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè òà ïî-
ñëóãàìè, à òàêîæ òîâàðàìè øèðîêîãî
âæèòêó â óìîâàõ ôóíêö³îíóâàííÿ ñïîæèâ-
÷îãî ðèíêó; ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè
â ãàëóç³ õàð÷îâî¿ òà ïåðåðîáíî¿ ïðîìèñëî-
âîñò³, çá³ëüøåííþ âèðîáíèöòâà òîâàð³â íà-
ðîäíîãî ñïîæèâàííÿ, ïîãîäæåííþ ïðî-
ãðàì ïðîäîâîëü÷îãî çàáåçïå÷åííÿ íàñå-
ëåííÿ ì³ñòà òà çä³éñíåííþ êîíòðîëþ çà ¿õ
âèêîíàííÿì; ðîçðîáö³ òà çä³éñíåííþ çà-
õîä³â ùîäî ðîçøèðåííÿ òà âïîðÿäêóâàí-
íÿ ìåðåæ³ ï³äïðèºìñòâ òîðã³âë³, ãðîìàä-
ñüêîãî õàð÷óâàííÿ, ïîáóòîâîãî îáñëóãîâó-
âàííÿ íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, íà-
äàííþ â³äïîâ³äíèõ ðåêîìåíäàö³é òà âèñ-
íîâê³â; ñòâîðåííþ ñó÷àñíî¿ ³íôîðìàö³é-
íî¿ áàçè ç ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ äîñÿãíåíü
³íôîðìàòèêè â îðãàí³çàö³¿ ³íôîðìàö³éíî-
ãî çàáåçïå÷åííÿ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà
îðãàí³çàö³é â ñôåð³ òîðã³âë³, ãðîìàäñüêî-
ãî õàð÷óâàííÿ òà ïîáóòîâîãî îáñëóãîâó-
âàííÿ íàñåëåííÿ; ïðèñêîðåíîìó ðîçâèòêó
ñîö³àëüíî âàæëèâèõ ï³äïðèºìñòâ ì³ñòà, ùî
âèïóñêàþòü òîâàðè äëÿ ä³òåé òà çàäîâîëü-
íÿþòü ïîïèò ìàëîçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñå-
ëåííÿ, à òàêîæ òîâàð³â äëÿ õâîðèõ íà öóê-
ðîâèé ä³àáåò òà ³íøèõ òîâàð³â ä³ºòè÷íîãî
õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê íàäàííÿ ï³ëüã òà
äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè; ó çä³éñíåíí³ çàõîä³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî
ñòâîðåííÿ ñåçîííèõ çàïàñ³â ïëîäîîâî÷å-
âî¿ ïðîäóêö³¿, ïðîâåäåííÿ ñåçîííèõ ÿð-
ìàðê³â, áàçàð³â (äëÿ ñàä³âíèê³â ³ ãîðîäíè-
ê³â, äî íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó, ðîçøè-
ðåííÿ òîðã³âë³ áåçàëêîãîëüíèìè ïðîõîëîä-
íèìè íàïîÿìè ³ ìîðîçèâîì ó âåñíÿíî-ë³ò-
í³é ïåð³îä òîùî); ðîçâèòêó âñ³õ ôîðì òîð-
ã³âë³; ðîçðîáö³ òà çä³éñíåííþ çàõîä³â ùî-
äî âïîðÿäêóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ çàêëàä³â
ãðàëüíîãî á³çíåñó, óñòàíîâ òà ï³äïðèºìñòâ
³íäóñòð³¿ ðîçâàã äëÿ ä³òåé òà äîðîñëèõ;
âäîñêîíàëåííþ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ
ïîñåðåäíèöüêèõ ïîñëóã â ãàëóç³ çäà÷³ òà
íàéìó íåðóõîìîñò³, áóêìåêåðñüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³;

18) ïîãîäæåííÿ ïðèçíà÷åííÿ êåð³âíè-
ê³â êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ òîðã³âë³, ãðî-
ìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà ïîñëóã.

8. Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ïî-
ïåðåäíüî ðîçãëÿäàº, âèâ÷àº, íàäàº âèñíîâ-
êè òà ðåêîìåíäàö³¿, áåðå ó÷àñòü ó ï³äãîòîâ-
ö³ òà ãîòóº ïðîåêòè ð³øåíü Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü:

1) ñïðèÿííÿ ðåàë³çàö³¿ íà ðåã³îíàëüíî-
ìó ð³âí³ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ç îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ, ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, ñàí³òàðíî-
åï³äåì³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ, ðîç-
âèòêó ñòðóêòóðè çàêëàä³â ôàðìàöåâòè÷íî-
ãî, äåç³íôåêö³éíîãî íàïðÿì³â òà âåòåðè-
íàðíî¿ ìåäèöèíè, â ïèòàííÿõ çàõèñòó íà-
ñåëåííÿ â³ä íàñë³äê³â àâàð³¿ íà ×îðíîáèëü-
ñüê³é ÀÅÑ;

2) ðåã³îíàëüíèõ ïðîãðàì îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ, ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ì³ñ-
òà òà ãàëóçåé, ïîâ’ÿçàíèõ ç ä³ÿëüí³ñòþ êî-
ì³ñ³¿, íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ïðîãðàì òà ³ííî-
âàö³éíèõ ïðîåêò³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîç-
â’ÿçàííÿ ïðîáëåì çàãàëüíîì³ñüêîãî çíà-
÷åííÿ;

3) ïðîãðàì ðîçâèòêó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷-
íî¿ áàçè ñòîëè÷íî¿ ìåäèöèíè òà êîíòðî-
ëþ çà ¿õ âèêîíàííÿì;

4) âèêîðèñòàííÿ ì³ñüêîãî áþäæåòó äëÿ
ô³íàíñóâàííÿ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òà ñîö³àëüíî¿ ñôåðè, ïðîãðàì çàëó÷åííÿ
äîäàòêîâèõ, â òîìó ÷èñë³ ³íâåñòèö³éíèõ,
äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ;

5) ðîçðîáëåííÿ òà ïîäàííÿ íà çàòâåð-
äæåííÿ Êè¿âðàäîþ ì³ñüêèõ ïðîãðàì ç àê-
òóàëüíèõ ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ì³ñòà;

6) ïðîãðàì ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ, à
òàêîæ ïðîãðàì çàëó÷åííÿ àëüòåðíàòèâíèõ
äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ çàêëàä³â ñîö³àëüíî-
ãî çàõèñòó íàñåëåííÿ;

7) ïðîãðàì ó÷àñò³ ìåäè÷íèõ óñòàíîâ ì³ñ-
òà â ìàë³é òà ñåðåäí³é ïðèâàòèçàö³¿;

8) âïðîâàäæåííÿ àëüòåðíàòèâíèõ ôîðì
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà êîíòðîëþ çà ¿õ âè-
êîíàííÿì;

9) ì³ñüêèõ ïðîãðàì ìåäè÷íîãî ñòðàõó-
âàííÿ, ïîäàííÿ íà çàòâåðäæåííÿ Êè¿âðà-
äîþ;

10) ïðîãðàì ñîö³àëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ â
ì³ñò³;

11) ï³äãîòîâêè ïðîãðàì, ñïðÿìîâàíèõ íà
çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè çà-
êëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó áàãàòîä³òíèõ ñ³-
ìåé òà ä³òåé-ñèð³ò;

12) ô³íàíñóâàííÿ ì³ñüêèõ ïðîãðàì àä-
ðåñíî¿ äîïîìîãè âåòåðàíàì â³éíè òà ïðà-
ö³ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñòà-
òóñ âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³”, ãàðàíòóâàí-
íÿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, ìåäè÷íîãî çà-
áåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ âåðñòâ
íàñåëåííÿ, îñîáëèâî ëþäåé ïîõèëîãî â³-
êó òà ä³òåé;

13) ñïðèÿííÿ çàáåçïå÷åííþ äîñòóïíîñò³
òà áåçîïëàòíîñò³ ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàí-
íÿ ó ì. Êèºâ³;

14) ðîçâèòêó âñ³õ âèä³â ìåäè÷íîãî îáñëó-
ãîâóâàííÿ, ðîçâèòêó ³ âäîñêîíàëåííþ ìå-
ðåæ³ ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â óñ³õ ôîðì âëàñ-
íîñò³, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó;

15) âèçíà÷åííÿ ïîòðåá òà ôîðìóâàííÿ
çàìîâëåíü íà êàäðè äëÿ çàêëàä³â îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ, óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ùîäî ï³ä-
ãîòîâêè ñïåö³àë³ñò³â, îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè
ùîäî ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ êàäð³â;

16) ó÷àñò³ ó ôîðìóâàíí³ ïîë³òèêè ùîäî
âñòàíîâëåííÿ çà ðàõóíîê âëàñíèõ êîøò³â
³ áëàãîä³éíèõ íàäõîäæåíü äîäàòêîâèõ äî
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì ãàðàíò³é ùî-
äî ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ;

17) ðîçðîáêè ïðîïîçèö³é òà ³í³ö³þâàí-
íÿ ïðèéíÿòòÿ íà çàãàëüíîäåðæàâíîìó ð³â-
í³ íîðìàòèâíèõ àêò³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ïî-
ë³ïøåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ íåçàõèùåíèõ
âåðñòâ íàñåëåííÿ. Ñïðèÿííÿ ñòâîðåííþ
áàíêó äàíèõ ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é íàñåëåí-
íÿ;

18) ñïðèÿííÿ çàáåçïå÷åííþ â³äïîâ³äíî
äî çàêîíîäàâñòâà ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é íà-
ñåëåííÿ ë³êàðñüêèìè çàñîáàìè òà âèðîáà-
ìè ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ;

19) óòðèìàííÿ ä³òåé-ñèð³ò ³ ä³òåé, ÿê³ çà-
ëèøèëèñÿ áåç ï³êëóâàííÿ áàòüê³â, ó øêî-
ëàõ-³íòåðíàòàõ, äèòÿ÷èõ áóäèíêàõ, ó òîìó
÷èñë³ ñ³ìåéíîãî òèïó, ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷-
íèõ çàêëàäàõ îñâ³òè òà óòðèìàííÿ çà ðàõó-
íîê äåðæàâè ä³òåé, ÿê³ ìàþòü âàäè ó ô³-
çè÷íîìó ÷è ðîçóìîâîìó ðîçâèòêó ³ ìîæóòü
íàâ÷àòèñÿ â ìàñîâèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ,
ó ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ïðî
ïàäàííÿ ãðîìàäÿíàì ï³ëüã íà óòðèìàííÿ
ä³òåé ó øêîëàõ-³íòåðíàòàõ, ³íòåðíàòàõ ïðè
øêîëàõ, à òàêîæ ùîäî îïëàòè õàð÷óâàííÿ
ä³òåé ó øêîëàõ (ãðóïàõ ç ïðîäîâæåíèì
äíåì);

20) ï³äãîòîâêè ïðîãðàì çàéíÿòîñò³ íàñå-
ëåííÿ òà çàõîä³â ùîäî ñîö³àëüíîãî çàõèñ-
òó íàñåëåííÿ â³ä áåçðîá³òòÿ;

21) ñòàíó ³ ðîçâèòêó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ,
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ òà ³íøèõ
â³äïîâ³äíèõ ãàëóçåé, ïîâ’ÿçàíèõ ç ä³ÿëü-
í³ñòþ êîì³ñ³¿ â ì³ñò³;

22) óïðàâë³ííÿ çàêëàäàìè îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ, ô³çêóëüòóðè ³ ñïîðòó, îçäîðîâ÷èìè
çàêëàäàìè, ÿê³ íàëåæàòü òåðèòîð³àëüíèì
ãðîìàäàì ðàéîí³â ó ì³ñò³ àáî ïåðåäàí³ ¿ì,
ìîëîä³æíèìè ï³äë³òêîâèìè çàêëàäàìè çà
ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ â îðãàí³çàö³¿ ¿õ ìàòå-
ð³àëüíî-òåõí³÷íîãî òà ô³íàíñîâîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ;

23) ñïðèÿííÿ ðîáîò³ òâîð÷èõ ñï³ëîê, òî-
âàðèñòâ, àñîö³àö³é, ³íøèõ ãðîìàäñüêèõ òà
íåïðèáóòêîâèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ ä³þòü ó
ñôåð³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ãàëóçÿõ, ïîâ’ÿçà-
íèõ ç ä³ÿëüí³ñòþ êîì³ñ³¿;

24) ä³ÿëüíîñò³ ï³äçâ³òíèõ ³ ï³äêîí-

òðîëüíèõ Êè¿âðàä³ îðãàí³â ùîäî ïîë³ï-
øåííÿ æèòëîâèõ ³ ìàòåð³àëüíî-ïîáóòî-
âèõ óìîâ ³íâàë³ä³â; âåòåðàí³â â³éíè òà
ïðàö³; ãðîìàäÿí, ðåàá³ë³òîâàíèõ ÿê
æåðòâ ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é; â³éñüêîâî-
ñëóæáîâö³â, à òàêîæ â³éñüêîâîñëóæáîâ-
ö³â, çâ³ëüíåíèõ â çàïàñ àáî â³äñòàâêó; ñ³-
ìåé, ÿê³ âòðàòèëè ãîäóâàëüíèêà; áàãàòî-
ä³òíèõ ñ³ìåé; ãðîìàäÿí ïîõèëîãî â³êó,
ÿê³ ïîòðåáóþòü îáñëóãîâóâàííÿ âäîìà;
âëàøòóâàííÿ â áóäèíêè ³íâàë³ä³â ³ ãðî-
ìàäÿí ïîõèëîãî â³êó, ÿê³ ìàþòü ïîòðå-
áó â öüîìó; ä³òåé, ùî çàëèøèëèñÿ áåç
ï³êëóâàííÿ áàòüê³â, íà âèõîâàííÿ â ñ³ì’¿;
ãðîìàäÿí, ïîñòðàæäàëèõ â³ä íàñë³äê³â
àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ;

25) íàäàííÿ äîïîìîãè ³íâàë³äàì, âåòå-
ðàíàì â³éíè òà ïðàö³, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ (ïî-
ìåðëèõ àáî âèçíàíèõ òàêèìè, ùî ïðîïà-
ëè áåçâ³ñòè) â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, à òàêîæ
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, çâ³ëüíåíèõ ó çàïàñ
(êð³ì â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ñòðîêîâî¿ ñëóæ-
áè) àáî â³äñòàâêó, ³íâàë³äàì ç äèòèíñòâà,
áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì ó áóä³âíèöòâ³ ³íäèâ³-
äóàëüíèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ïðîâåäåíí³
êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó æèòëà, ó ïðèäáàíí³
áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â; ñïðèÿííÿ â³äâå-
äåííþ çàçíà÷åíèì îñîáàì ó ïåðøî÷åðãî-
âîìó ïîðÿäêó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ³í-
äèâ³äóàëüíîãî áóä³âíèöòâà, ñàä³âíèöòâà òà
ãîðîäíèöòâà;

26) îðãàí³çàö³¿ ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàí-
íÿ, ïðîäàæó òîâàð³â ó ñïåö³àëüíèõ ìàãà-
çèíàõ ³ â³ää³ëàõ çà ñîö³àëüíî äîñòóïíèìè
ö³íàìè, à òàêîæ áåçîïëàòíîãî õàð÷óâàííÿ
äëÿ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ, ãðîìàäÿí ïîõèëî-
ãî â³êó, ³íâàë³ä³â;

27) ó÷àñò³ ó âèð³øåíí³ â³äïîâ³äíî äî çà-
êîíîäàâñòâà ïèòàíü ïðî íàäàííÿ ï³ëüã ³
äîïîìîãè, ïîâ’ÿçàíèõ ç îõîðîíîþ ìàòå-
ðèíñòâà ³ äèòèíñòâà;

28) ó÷àñò³ ó âèð³øåíí³ â³äïîâ³äíî äî çà-
êîíîäàâñòâà ïèòàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ âèêî-
íàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ ³ ñî-
ö³àëüíèé çàõèñò ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäà-
ëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè”;

29) ä³ÿëüíîñò³ ï³äçâ³òíèõ ³ ï³äêîíòðîëü-
íèõ Êè¿âðàä³ ñëóæá, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ñà-
í³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íèé ñòàí â ì³ñò³ Êè-
ºâ³, òà êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ùî çà-
áåçïå÷óþòü æèòòÿ òâàðèí â ì³ñò³;

30) ó÷àñò³ ó ïîãîäæåíí³ ïðîåêò³â ïðî â³ä-
÷óæåííÿ àáî ïåðåäà÷ó â îðåíäó çåìë³, áó-
ä³âåëü, ïðèì³ùåíü òà ìàéíà, ÿêå â³äíî-
ñèòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ çíàõîäèòü-
ñÿ â îïåðàòèâíîìó óïðàâë³íí³ çàêëàä³â îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.

9. Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè ïîïåðåäíüî ðîçãëÿ-
äàº, âèâ÷àº, íàäàº âèñíîâêè òà ðåêîìåí-
äàö³¿, áåðå ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³ òà ãîòóº ïðî-
åêòè ð³øåíü Êè¿âðàäè ç ïèòàíü:

1) ðåàë³çàö³¿ íà ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³ äåð-
æàâíî¿ ïîë³òèêè â ãàëóç³ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ç ìå-
òîþ ôîðìóâàííÿ åêîëîã³÷íî áåçïå÷íîãî
ñåðåäîâèùà òà çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ íàñå-
ëåííÿ;

2) ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìê³â åêîëîã³÷íî¿
ïîë³òèêè ì³ñòà Êèºâà òà çä³éñíåííÿ êîí-
òðîëþ çà ¿õ âèêîíàííÿì;

3) ðîçðàõóíê³â åêîëîã³÷íèõ ³íäèêàòîð³â
ñòàëîãî ðîçâèòêó ì³ñòà, âèçíà÷åíèõ åêîëî-
ã³÷íîþ ïîë³òèêîþ ì. Êèºâà, àíàë³çó òà ðîç-
ðîáêè ðåêîìåíäàö³é ùîäî ïîêðàùåííÿ
öèõ ïîêàçíèê³â;

4) ïðîåêò³â ì³ñüêèõ ïðîãðàì îõîðîíè äî-
âê³ëëÿ ì³ñòà, à òàêîæ ó÷àñò³ ó ï³äãîòîâö³
çàãàëüíîäåðæàâíèõ ³ ðåã³îíàëüíèõ ïðîãðàì
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà;

5) ïðîïîçèö³é ùîäî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü
ïðî îðãàí³çàö³þ òåðèòîð³é òà îá’ºêò³â ïðè-
ðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó ì³ñöåâîãî çíà-
÷åííÿ òà ³íøèõ òåðèòîð³é, ùî ï³äëÿãàþòü
îñîáëèâ³é îõîðîí³;

6) ³í³ö³þâàííÿ ñòâîðåííÿ ³ âèçíà÷åííÿ
ñòàòóñó ïðèðîäîîõîðîííèõ, ó òîìó ÷èñë³
ðåçåðâíèõ, ôîíä³â äëÿ ô³íàíñóâàííÿ ö³-
ëüîâèõ åêîëîã³÷íèõ ïðîãðàì òà ³íøèõ çà-
õîä³â ùîäî îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà;

7) çàòâåðäæåííÿ Êè¿âðàäîþ Ïîëîæåííÿ
ïðî Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ôîíä îõîðîíè íàâ-
êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ó
ñêëàä³ ì³ñüêîãî áþäæåòó;

8) êîíòðîëþ çà äîäåðæàííÿì ïðèðîäî-
îõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà, âèêîðèñòàííÿì
³ îõîðîíîþ çåìåëü, ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â çà-

ãàëüíîäåðæàâíîãî òà ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ,
â³äòâîðåííÿì ë³ñ³â;

9) íàäàííÿ äîçâîëó íà ñïåö³àëüíå âèêî-
ðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â çàãàëüíîäåð-
æàâíîãî çíà÷åííÿ;

10) âèð³øåííÿ ïðîáëåì çàõèñòó íàâêî-
ëèøíüîãî ñåðåäîâèùà øëÿõîì âèð³øåííÿ
ïðîáëåì óòèë³çàö³¿ âèðîáíè÷èõ, ïîáóòî-
âèõ òà ³íøèõ â³äõîä³â, ñïðèÿííÿ âïðîâà-
äæåííþ åôåêòèâíèõ òåõíîëîã³é ¿õ ïåðå-
ðîáêè;

11) âïðîâàäæåííÿ åêîëîã³÷íî ÷èñòèõ
òåõíîëîã³é ³ âèðîáíèöòâ, ïðîâåäåííÿ ïðè-
ðîäîîõîðîííèõ, ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷èõ òà â³ä-
íîâëþâàëüíèõ çàõîä³â, ðîçðîáêè óìîâ ùî-
äî ðîçì³ùåííÿ ïðîìèñëîâèõ òà ³íøèõ îá’-
ºêò³â ç óðàõóâàííÿì âèìîã ïðèðîäîîõî-
ðîííîãî çàêîíîäàâñòâà;

12) êîíòðîëþ òà ó÷àñò³ ó çä³éñíåíí³ íå-
îáõ³äíèõ çàõîä³â ùîäî ïîïåðåäæåííÿ òà
ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â åêîëîã³÷íèõ êàòàñòðîô,
ñòèõ³éíîãî ëèõà, ³íøèõ íàäçâè÷àéíèõ ñè-
òóàö³é, ³íôîðìóâàííÿ ïðî íèõ íàñåëåííÿ,
çàëó÷åííÿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïî-
ðÿäêó äî öèõ ðîá³ò ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ
òà îðãàí³çàö³é, à òàêîæ íàñåëåííÿ;

13) ó÷àñò³ â îáãîâîðåíí³ òà ïðèéíÿòò³ ð³-
øåíü ç ïèòàíü ùîäî ðîçðîáêè ³ çä³éñíåí-
íÿ ñèñòåìè çàõîä³â ùîäî çàõèñòó íàñåëåí-
íÿ â³ä åêîëîãî-òåõíîãåííèõ àâàð³é òà ñòè-
õ³éíèõ ëèõ;

14) óçãîäæåííÿ ïëàí³â âèêîðèñòàííÿ
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ,
ïðîïîçèö³é ùîäî ðîçì³ùåííÿ, ñïåö³àë³çà-
ö³¿ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îð-
ãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³
íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà, âíåñåííÿ ó ðàç³
ïîòðåáè äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â âèêîíàâ-
÷î¿ âëàäè ïðîïîçèö³é ç öèõ ïèòàíü;

15) ðîçãëÿäó ïëàí³â ï³äïðèºìñòâ, óñòà-
íîâ òà îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðì
âëàñíîñò³, ðîçòàøîâàíèõ íà òåðèòîð³¿ ì³ñ-
òà Êèºâà, ç ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çàõèñ-
òîì íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íèì òà êóëüòóðíèì ðîçâèòêîì
ì³ñòà, çàäîâîëåííÿì ïîòðåá íàñåëåííÿ;

16) ïðîïîçèö³é ùîäî âñòàíîâëåííÿ ðîç-
ì³ð³â ïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ ïðèðîäíèìè
ðåñóðñàìè òà âèçíà÷åííÿ ó âñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó ðîçì³ð³â â³äøêîäóâàíü çà çà-
áðóäíåííÿ äîâê³ëëÿ òà ³íø³ åêîëîã³÷í³
çáèòêè ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îð-
ãàí³çàö³ÿìè íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíî-
ñò³, à òàêîæ ïðîïîçèö³é ùîäî âñòàíîâëåí-
íÿ á³ëüø æîðñòêèõ íîðìàòèâ³â åêîëîã³÷-
íî¿ áåçïåêè;

17) ðîçïîä³ëó êîøò³â Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî ôîíäó îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà ³ ïîäàííÿ íà çàòâåðäæåí-
íÿ Êè¿âðàäîþ ïåðåë³êó çàõîä³â ç îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
äëÿ ô³íàíñóâàííÿ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó ó
ïîòî÷íîìó ðîö³. Êîíòðîëü çà âèêîðèñòàí-
íÿì öèõ êîøò³â;

18) êåð³âíèöòâà Íàóêîâî-òåõí³÷íîþ åêñ-
ïåðòíîþ ðàäîþ ïðè êîì³ñ³¿;

19) âçàºìîä³¿ ç îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëà-
äè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, îá’ºä-
íàííÿìè ãðîìàäÿí òà ãðîìàäñüê³ñòþ ç ïè-
òàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè, îõîðîíè íàâ-
êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà òà
ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíèõ ð³øåíü ç åêîëîã³÷-
íèõ ïðîáëåì;

20) óçãîäæåííÿ ïëàí³â ï³äïðèºìñòâ, óñ-
òàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ùî íå íàëåæàòü äî
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà, çä³éñíåííÿ ÿêèõ ìîæå âèêëè-
êàòè íåãàòèâí³ åêîëîã³÷í³, ñîö³àëüí³, äåìî-
ãðàô³÷í³ òà ³íø³ íàñë³äêè, ï³äãîòîâêà äî
íèõ âèñíîâê³â ³ âíåñåííÿ ïðîïîçèö³é äî
â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â. Íàäàííÿ ïðîïîçèö³é
ùîäî çàêðèòòÿ, ñàíàö³¿ òà ïåðåïðîô³ëþ-
âàííÿ íååôåêòèâíèõ àáî åêîëîã³÷íî øê³ä-
ëèâèõ âèðîáíèöòâ;

21) çä³éñíåííÿ ç ³íøèìè ñóá’ºêòàìè êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ñï³ëüíèõ ïðîåêò³â àáî
ñï³ëüíîãî ô³íàíñóâàííÿ (óòðèìàííÿ) êî-
ìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãà-
í³çàö³é, âèçíà÷åííÿ ïîâíîâàæåíü öèõ îð-
ãàí³â (ñëóæá);

22) ïîãîäæåííÿ ç óðàõóâàííÿì åêîëîã³÷-
íèõ âèìîã ïðîåêò³â àðõ³òåêòóðíîãî ïëàíó-
âàííÿ ³ çàáóäîâè ì³ñòà, ãåíåðàëüíèõ ïëà-
í³â òà ñõåì çàáóäîâ;

23) ïðèïèíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é ì³ñ-
öåâîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ, à òàêîæ îáìå-
æåííÿ ÷è çóïèíåííÿ (òèì÷àñîâî) ä³ÿëüíî-
ñò³ íå ï³äïîðÿäêîâàíèõ Êè¿âðàä³ ï³äïðè-
ºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é â ðàç³ ïîðó-
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øåííÿ íèìè ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíî-
äàâñòâà;

24) îðãàí³çàö³¿ ïðîâåäåííÿ íåçàëåæíî¿
åêîëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè (â ðàç³ íåîáõ³äíî-
ñò³);

25) ìîí³òîðèíãó äîâê³ëëÿ ì³ñòà;
26) âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè åêîëîã³÷íî-

ãî ìåíåäæìåíòó ³ àóäèòó â óïðàâë³íí³ ì³ñ-
òîì, îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ç åêîëîã³÷íîãî
ìåíåäæìåíòó, ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³-
òèêè òà îõîðîíè äîâê³ëëÿ ñåðåä äåïóòàò³â
Êè¿âðàäè òà êåð³âíèõ êàäð³â ì³ñüêî¿ âëà-
äè;

27) ³íôîðìóâàííÿ ÷åðåç çàñîáè ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ íàñåëåííÿ ì³ñòà ïðî ðîáîòó êî-
ì³ñ³¿ â ãàëóç³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñå-
ðåäîâèùà, åêîëîã³÷í³ ïîêàçíèêè ñòàëîãî
ðîçâèòêó ì³ñòà, ñòàí ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â
òîùî. Ñïðèÿííÿ òà ïðîâåäåííÿ åêîëîãî-
ïðîñâ³òíèöüêèõ çàõîä³â, ñåì³íàð³â, êðóã-
ëèõ ñòîë³â; ñï³âïðàöÿ ç ãðîìàäñüêèìè íå-
óðÿäîâèìè åêîëîã³÷íèìè îðãàí³çàö³ÿìè;

28) ó÷àñò³ ó ðîçâèòêó ³íæåíåðíî¿ ñôåðè
(âïðîâàäæåííÿ íîâèõ àëüòåðíàòèâíèõ òåõ-
íîëîã³é, ìåðåæ ³ ñïîðóä åíåðãîïîñòà÷àí-
íÿ, òåïëîçàáåçïå÷åííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ,
êàíàë³çàö³¿), âïðîâàäæåííÿ åíåðãîçáåð³ãà-
þ÷èõ ñèñòåì; ó÷àñò³ ó âèð³øåíí³ ïèòàíü
â³äâåäåííÿ òà î÷èùåííÿ ñò³÷íèõ âîä;
çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà ÿê³ñòþ ïèòíî¿ âî-
äè;

29) ñòâîðåííÿ ³ êîîðäèíàö³¿ ðîáîòè Ãðî-
ìàäñüêî¿ ðàäè ïðè ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿;

30) â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê (ïðî-
äàæ, ïåðåäà÷à â îðåíäó òà ³í.), ÿê³ ïåðåä-
áà÷àþòü âíåñåííÿ çì³í äî Ïðîãðàìè ðîç-
âèòêó çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, â³äïî-
â³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 19.07.05
¹ 806/338;

31) ðîçðîáêè íîâèõ íîðìàòèâíî-ïðàâî-
âèõ àêò³â ç ïèòàíü îõîðîíè äîâê³ëëÿ, çåì-
ëåêîðèñòóâàííÿ, à òàêîæ ðåãóëþâàííÿ,
ïëàíóâàííÿ òà çàáóäîâè ì. Êèºâà.

10. Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó ïîïåðåäíüî ðîçãëÿ-
äàº, âèâ÷àº, íàäàº âèñíîâêè òà ðåêîìåí-
äàö³¿, áåðå ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³ òà ãîòóº ïðî-
åêòè ð³øåíü Êè¿âðàäè ç ïèòàíü:

1) ì³ñüêèõ ïðîãðàì ðîçâèòêó òðàíñïîðò-
íîãî êîìïëåêñó òà ìåðåæ³ çâ’ÿçêó, íàóêî-
âî-òåõí³÷íèõ ïðîãðàì òà ³ííîâàö³éíèõ
ïðîåêò³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðîáëåì çàãàëüíîì³ñüêîãî çíà÷åííÿ;

2) ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ îíîâëåííÿ òà ìî-
äåðí³çàö³¿ îñíîâíèõ ôîíä³â ï³äïðèºìñòâ
òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó ç âèêîðèñòàííÿì
³íñòðóìåíò³â äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ òà
ðèíêîâèõ ìåõàí³çì³â;

3) ðîçðîáêè ñï³ëüíèõ ïðîãðàì ðîçâèòêó
òðàíñïîðòó, òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
òà çâ’ÿçêó ì³ñòà Êèºâà;

4) çàáåçïå÷åííÿ ï³äçâ³òíèõ ³ ï³äêîí-
òðîëüíèõ Êè¿âðàä³ îðãàí³â ùîäî íàäàííÿ
ï³äïðèºìñòâàì òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó ï³ëüã
ïî ì³ñöåâèõ ïîäàòêàõ ³ çáîðàõ;

5) çàáåçïå÷åííÿ ï³äçâ³òíèõ ³ ï³äêîí-
òðîëüíèõ Êè¿âðàä³ îðãàí³â ùîäî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â îïëàòè òðàíñïîðòíèõ òà ³í-
øèõ ïîñëóã, ÿê³ íàäàþòüñÿ ï³äïðèºìñòâà-
ìè òà îðãàí³çàö³ÿìè êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà;
ïîãîäæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó öèõ
ïèòàíü ç ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà
îðãàí³çàö³ÿìè, ÿê³ íå íàëåæàòü äî êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³, â ïîðÿäêó òà â ìåæàõ,
âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì;

6) ïîãîäæåííÿ ïðîïîçèö³é ùîäî â³ä÷ó-
æåííÿ òà íàäàííÿ ï³ä çàñòàâó îá’ºêò³â
òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñó òà çâ’ÿçêó, ÿê³
çíàõîäÿòüñÿ ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà;

7) óïðàâë³ííÿ îá’ºêòàìè òðàíñïîðòó ³
çâ’ÿçêó, ùî ïåðåáóâàþòü ó êîìóíàëüí³é
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà, ç ìåòîþ ¿õ íàëåæíîãî óòðèìàííÿ
òà åôåêòèâíî¿ åêñïëóàòàö³¿, çàáåçïå÷åííÿ
íåîáõ³äíîãî ð³âíÿ òà ÿêîñò³ ïîñëóã íàñå-
ëåííþ;

8) ô³íàíñîâèõ ïëàí³â ï³äïðèºìñòâ ³ îð-
ãàí³çàö³é, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà;

9) óçãîäæåííÿ ïëàí³â ï³äïðèºìñòâ, óñ-
òàíîâ òà îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðì
âëàñíîñò³, ùî çä³éñíþþòü ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü
â ãàëóç³ òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó;

10) çàòâåðäæåííÿ ìàðøðóò³â ³ ãðàô³ê³â
ðóõó ì³ñüêîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó

íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³ òà óçãîäæåí-
íÿ ïèòàíü ñòîñîâíî òðàíçèòíîãî ïàñàæèð-
ñüêîãî òðàíñïîðòó ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷å-
íèõ çàêîíîäàâñòâîì;

11) çàáåçïå÷åííÿ ï³äçâ³òíèõ ³ ï³äêîí-
òðîëüíèõ Êè¿âðàä³ îðãàí³â ùîäî êîíòðî-
ëþ çà äîòðèìàííÿì áåçïå÷íèõ óìîâ ðîáî-
òè ï³äïðèºìñòâàìè òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó,
ñï³âïðàöÿ ç ö³ºþ ìåòîþ ç ïðàâîîõîðîííè-
ìè îðãàíàìè;

12) çàëó÷åííÿ äî ó÷àñò³ ó òåíäåðàõ ³ç çà-
êóï³âë³ òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã äëÿ ïîòðåá
òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñó ì³ñòà çà ðàõó-
íîê êîøò³â áþäæåòó ì. Êèºâà ïðîâ³äíèõ
â³ò÷èçíÿíèõ òîâàðîâèðîáíèê³â;

13) âèçíà÷åííÿ óìîâ ³ ðîçì³ð³â êîìïåí-
ñàö³éíèõ âèïëàò â³äïîâ³äíèìè ï³äïðèºì-
ñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, ùî
íå âõîäÿòü äî ñêëàäó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà, íà ïîêðèòòÿ âèòðàò, ïî-
â’ÿçàíèõ ç âèêîðèñòàííÿì ì³ñüêî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè;

14) ñïðèÿííÿ ñòâîðåííþ ³ âïðîâàäæåí-
íþ åêîëîã³÷íî áåçïå÷íèõ âèñîêîòåõíîëî-
ã³÷íèõ âèðîáíèöòâ òà òåõíîëîã³é, ôîðìó-
âàííþ ïîë³òèêè óïðàâë³ííÿ îá’ºêòàìè
òðàíñïîðòó ³ çâ’ÿçêó, ùî ïåðåáóâàþòü ó êî-
ìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà, ç ìåòîþ ¿õ íàëåæíîãî óòðèìàí-
íÿ òà åôåêòèâíî¿ åêñïëóàòàö³¿, çàáåçïå÷åí-
íÿ íåîáõ³äíîãî ð³âíÿ ÿêîñò³ òà ïîñëóã íà-
ñåëåííþ.

11. Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà
ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â ïîïåðåäíüî ðîçãëÿ-
äàº, âèâ÷àº, íàäàº âèñíîâêè òà ðåêîìåí-
äàö³¿, áåðå ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³ òà ãîòóº ïðî-
åêòè ð³øåíü Êè¿âðàäè ç ïèòàíü:

1) ðîçðîáêè êîíöåïö³é ñàìîâðÿäóâàííÿ
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè òà óïðàâë³ííÿ ì³ñ-
òîì;

2) Ïðîãðàìè ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ â ì³ñò³ Êèºâ³;

3) âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ïîâíîâàæåíü âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

4) îðãàí³çàö³¿ óïðàâë³ííÿ ðàéîíàìè ó
ì³ñò³ Êèºâ³;

5) íàäàííÿ äîçâîë³â íà ñòâîðåííÿ çà ³í³-
ö³àòèâîþ æèòåë³â îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿
íàñåëåííÿ;

6) íàä³ëåííÿ îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-
ñåëåííÿ ÷àñòèíîþ âëàñíî¿ êîìïåòåíö³¿
(Êè¿âðàäè);

7) äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâà-
æåíü îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ ó
âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíî-
äàâñòâîì;

8) ïðîâåäåííÿ ì³ñöåâèõ ðåôåðåíäóì³â òà
ðåàë³çàö³¿ ¿õ ðåçóëüòàò³â;

9) ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â ãðîìà-
äÿí çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ;

10) ðåàë³çàö³¿ ð³øåíü çàãàëüíèõ çáîð³â
ãðîìàäÿí çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ;

11) îá’ºäíàííÿ â àñîö³àö³¿ òà ³íø³ ôîð-
ìè äîáðîâ³ëüíèõ îá’ºäíàíü îðãàí³â ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;

12) Ñòàòóòó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-
òà Êèºâà;

13) ñêàñóâàííÿ àêò³â âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â
ðàäè, ÿê³ íå â³äïîâ³äàþòü Êîíñòèòóö³¿ ÷è
çàêîíàì Óêðà¿íè, ³íøèì çàêîíîäàâ÷èì àê-
òàì, ð³øåííÿì Êè¿âðàäè, ïðèéíÿòèì ó ìå-
æàõ ¿¿ ïîâíîâàæåíü;

14) àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî óñ-
òðîþ ì³ñòà Êèºâà (ðàéîíè — óòâîðåííÿ,
ë³êâ³äàö³ÿ, ðåîðãàí³çàö³ÿ; ìåæ³ ðàéîí³â);

15) ïîãîäæåííÿ ïèòàíü ùîäî àäì³í³ñ-
òðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ ùîäî
íàéìåíóâàííÿ (ïåðåéìåíóâàííÿ) âóëèöü,
ïðîâóëê³â, ïðîñïåêò³â, ïëîù, ïàðê³â, ñêâå-
ð³â, ìîñò³â òà ³íøèõ ñïîðóä, ðîçòàøîâàíèõ
íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà;

16) çàòâåðäæåííÿ, ï³äãîòîâêè ðåºñòðó,
ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ ñèìâîë³êè òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà;

17) óòâîðåííÿ òà ä³ÿëüíîñò³ ãðîìàäñüêèõ
ïðèéìàëåíü äåïóòàò³â, äåïóòàòñüêèõ ãðóï
òà ôðàêö³é Êè¿âðàäè;

18) óòâîðåííÿ Êè¿âñüêîãî (ñòîëè÷íîãî)
îêðóãó;

19) ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ì³ñöåâèõ ñâÿò;
20) ðîçðîáêè òà ðåàë³çàö³¿ êîíöåïö³¿ ðîç-

âèòêó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â ì³ñòà Êèºâà;
21) óòâîðåííÿ êóëüòóðíî-ä³ëîâèõ öåí-

òð³â ³íøèõ äåðæàâ òà ðåã³îí³â Óêðà¿íè â
ì³ñò³ Êèºâ³;

22) âèçíà÷åííÿ ïîðÿäêó îðãàí³çàö³¿ òà
ïðîâåäåííÿ íåäåðæàâíèõ ìàñîâèõ ãðîìàä-

ñüêèõ çàõîä³â ïîë³òè÷íîãî, ðåë³ã³éíîãî,
êóëüòóðíî-ïðîñâ³òíèöüêîãî, ñïîðòèâíîãî
òà ³íøîãî õàðàêòåðó;

23) ðîçðîáêè ïëàíó â³äíîâëåííÿ ³ñòî-
ðè÷íèõ çíàìåííèõ äàò Êèºâà;

24) íàäàííÿ âèñíîâê³â ùîäî âèçíà÷åí-
íÿ ê³ëüê³ñíîãî ñêëàäó Êè¿âðàäè íàñòóïíî-
ãî ñêëèêàííÿ;

25) ï³äãîòîâêà ïðîïîçèö³é ùîäî ôîðìó-
âàííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ âè-
áîð÷î¿ êîì³ñ³¿;

26) ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ðåã³îíàëüíèõ
çâ’ÿçê³â Êè¿âðàäè; îðãàí³çàö³¿ äí³â ì³ñò-
ïîáðàòèì³â òà îðãàí³çàö³¿ åêîíîì³÷íèõ,
êóëüòóðíèõ ôîðóì³â çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâíè-
ê³â ì³ñò-ïîáðàòèì³â; ðîçâèòêó äðóæí³õ â³ä-
íîñèí Óêðà¿íè ³ Êèºâà ç ³íîçåìíèìè äåð-
æàâàìè, ðîçøèðåííþ åêîíîì³÷íèõ, íàóêî-
âî-òåõí³÷íèõ, ãóìàí³òàðíèõ, êóëüòóðíèõ,
ñïîðòèâíèõ çâ’ÿçê³â ³ òóðèçìó; ì³ñöåâèì
îðãàíàì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó çä³éñíåíí³ íè-
ìè ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â, íàäàííÿ ¿ì â³ä-
ïîâ³äíî¿ ìåòîäè÷íî¿, êîíñóëüòàö³éíî¿ òà
³íôîðìàö³éíî¿ äîïîìîãè; ïðîâåäåííþ â ì.
Êèºâ³ ì³æíàðîäíèõ êîíôåðåíö³é, âèñòà-
âîê, ôåñòèâàë³â òîùî;

27) ó÷àñò³ ó ïðîâåäåíí³ äí³â Óêðà¿íè,
Êèºâà â ñòîëèöÿõ ³íøèõ äåðæàâ, âèâ÷åí-
í³ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè, çáîð³ ïðîïîçèö³é
ç ïèòàíü ôóíêö³îíóâàííÿ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè òà çàáåçïå÷åííÿ æèòòºä³ÿëüíî-
ñò³ ì³ñòà Êèºâà, âèñâ³òëþº ïðîáëåìè ãðî-
ìàäÿí òà òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ì³ñòà
Êèºâà â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ³ íà-
ëàãîäæóº ñèñòåìè ïîñò³éíîãî ñï³ëêóâàí-
íÿ ì³æ äåïóòàòàìè ³ âèáîðöÿìè, ãðîìà-
äÿíàìè ³ âëàäîþ, âèâ÷àº äîñâ³ä ì³ñöåâî-
ãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³ òà çà ¿¿ ìå-
æàìè;

28) ïîãîäæóº ïëàíè ïî¿çäîê òà ñêëàä äå-
ëåãàö³é â³ä Êè¿âðàäè, ÿê³ çä³éñíþþòüñÿ â
ðåã³îíè Óêðà¿íè òà çà ¿¿ ìåæ³ çà ðàõóíîê
êîøò³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè òà îðãàí³-
çîâàí³ Êè¿âðàäîþ, àáî íà çàïðîøåííÿ
ïðèéìàþ÷î¿ ñòîðîíè.

12. Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
ïðàâîïîðÿäêó, ðåãëàìåíòó òà äåïóòàòñüêî¿
åòèêè ïîïåðåäíüî ðîçãëÿäàº, âèâ÷àº, íà-
äàº âèñíîâêè òà ðåêîìåíäàö³¿, áåðå ó÷àñòü
ó ï³äãîòîâö³ òà ãîòóº ïðîåêòè ð³øåíü Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü:

1) ïðàâîïîðÿäêó òà áîðîòüáè ç³ çëî÷èí-
í³ñòþ òà êîðóïö³ºþ;

2) äîòðèìàííÿ (äîäåðæàííÿ) ïðàâ ãðî-
ìàäÿí òà çàêîííîñò³;

3) âíåñåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü äî Ðåã-
ëàìåíòó Êè¿âðàäè;

4) äåïóòàòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà åòèêè;
5) êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì äåïóòàòà-

ìè, Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ òà ³íøè-
ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè íîðì Ðåãëàìåí-
òó Êè¿âðàäè;

6) ðîçãëÿäó ñêàðã ³ çàÿâ, ùî íàäõîäÿòü
äî êîì³ñ³¿ ùîäî ïîðóøåííÿ íîðì Êè¿âðà-
äè äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè, Êè¿âñüêèì ì³ñü-
êèì ãîëîâîþ òà ³íøèìè ïîñàäîâèìè îñî-
áàìè Êè¿âðàäè;

7) ïðîòåñò³â ïðîêóðàòóðè ì³ñòà Êèºâà òà
Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè íà ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè;

8) çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà äîòðèìàí-
íÿì íîðì Ðåãëàìåíòó ïðè ïðèéíÿòò³ ð³-
øåíü Êè¿âðàäè, â òîìó ÷èñë³ çà ñïåö³àëü-
íèìè ïðîöåäóðàìè, äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè,
Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ, ³íøèìè ïî-
ñàäîâèìè îñîáàìè òà ñòðóêòóðíèìè ï³ä-
ðîçä³ëàìè Êè¿âðàäè;

9) ñïðèÿííÿ ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³-
òèêè â ãàëóç³ çàáåçïå÷åííÿ çàêîííîñò³,
ïðàâîïîðÿäêó, ïðàâ ³ ñâîáîä ãðîìàäÿí íà
ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³;

10) ñïðèÿííÿ çàáåçïå÷åííþ â ì³ñò³ çà-
êîííîñò³, äåðæàâíîãî ³ ãðîìàäñüêîãî ïðà-
âîïîðÿäêó, îõîðîíè ïðàâ, ñâîáîä ³ çàêîí-
íèõ ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí, áîðîòüáè ç³ çëî-
÷èíí³ñòþ;

11) ï³äãîòîâêè òà âèíåñåííÿ íà ðîçãëÿä
Êè¿âðàäè ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïîðóøåí-
íÿìè íîðì äåïóòàòñüêî¿ åòèêè ç áîêó äå-
ïóòàò³â Êè¿âðàäè;

12) ñï³âïðàö³ òà íàäàííÿ äîïîìîãè ïðà-
âîîõîðîííèì îðãàíàì â ä³ÿëüíîñò³ ïî äî-
äåðæàííþ çàêîííîñò³, îõîðîí³ ïðàâ ³ çà-
êîííèõ ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí â ì. Êèºâ³;

13) çâåðíåíü òà êëîïîòàíü ïðàâîîõîðîí-
íèõ îðãàí³â ùîäî æèòëîâîãî òà ñîö³àëüíî-
ãî çàáåçïå÷åííÿ ¿õ ïðàö³âíèê³â;

14) çàñëóõîâóâàííÿ ïîâ³äîìëåíü êåð³â-
íèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ùîäî çà-
áåçïå÷åííÿ íèìè çàêîííîñò³, îõîðîíè ãðî-

ìàäñüêîãî ïîðÿäêó, ïðàâ ³ çàêîííèõ ³íòå-
ðåñ³â ãðîìàäÿí òà áîðîòüáè ç³ çëî÷èíí³ñ-
òþ â ì. Êèºâ³ çà äîðó÷åííÿì Êè¿âðàäè àáî
ç âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè, ïðîâåäåííÿ àíàë³çó
ä³ÿëüíîñò³ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â çà öè-
ìè íàïðÿìêàìè;

15) ðîçðîáêè, âèâ÷åííÿ ³ ï³äãîòîâêè äëÿ
ðîçãëÿäó Êè¿âðàäîþ ïðîïîçèö³é ùîäî ñòà-
íó çàêîííîñò³, ïðàâ ãðîìàäÿí, ïðàâîïî-
ðÿäêó òà áîðîòüáè ç³ çëî÷èíí³ñòþ, âèñòó-
ïó íà ñåñ³ÿõ Êè¿âðàäè ç äîïîâ³äÿìè ³ ñï³â-
äîïîâ³äÿìè;

16) âèð³øåííÿ ïèòàíü ùîäî ñï³âïðàö³ ç
àäì³í³ñòðàòèâíîþ êîì³ñ³ºþ ïðè âèêîíàâ-
÷îìó îðãàí³ Êè¿âðàäè.

13. Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
íàóêè òà ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè ïîïåðåäíüî
ðîçãëÿäàº, âèâ÷àº, íàäàº âèñíîâêè òà ðå-
êîìåíäàö³¿, áåðå ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³ òà ãî-
òóº ïðîåêòè ð³øåíü Êè¿âðàäè ç ïèòàíü:

1) ðåã³îíàëüíèõ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ïðî-
ãðàì òà ³ííîâàö³éíèõ ïðîåêò³â, ñïðÿìîâà-
íèõ íà ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì çàãàëüíîì³ñü-
êîãî çíà÷åííÿ;

2) ïðîãðàì ñòîëè÷íî¿ íàóêè òà êîíòðîëü
çà ¿õ âèêîíàííÿì;

3) ðîçðîáêè òà âïðîâàäæåííÿ íàóêîâî
îáãðóíòîâàíèõ ïðîãðàì ðîçâèòêó ì³ñòà Êè-
ºâà;

4) ðîçðîáêè ïðîãðàì ùîäî ï³äòðèìêè
ìîëîäèõ â÷åíèõ ì³ñòà Êèºâà â ¿õ ñòàíîâ-
ëåíí³ ÿê íàóêîâö³â, ñòâîðåííÿ äëÿ íèõ íà-
ëåæíèõ ñîö³àëüíèõ óìîâ ç ìåòîþ íåäîïó-
ùåííÿ â³äòîêó òàëàíò³â çà êîðäîí;

5) íàãàëüíèõ ïðîáëåì ì. Êèºâà, ÿê³ ïî-
òðåáóþòü íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ, ôîðìó-
âàííÿ íàóêîâîãî îá´ðóíòóâàííÿ ïðîïîçè-
ö³é, ðîçðîáêè ïðîãðàì, íàïðàâëåíèõ íà
çàîõî÷åííÿ òà çàêð³ïëåííÿ ìîëîäèõ â÷åíèõ
çà íàóêîâèìè çàêëàäàìè ì³ñòà;

6) ñòâîðåííÿ ôîíä³â ï³äòðèìêè çàáåçïå-
÷åííÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü;

7) ñòâîðåííÿ òåõíîïàðê³â, çîí ñïðèÿòëè-
âîãî ³ííîâàö³éíîãî ì³êðîêë³ìàòó â ì. Êè-
ºâ³ ç ìåòîþ çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é;

8) ñòâîðåííÿ íàóêîâî-äîñë³äíèõ ³íñòè-
òóò³â, öåíòð³â, òèì÷àñîâèõ òâîð÷èõ êîëåê-
òèâ³â òîùî äëÿ ðîçðîáêè òà âïðîâàäæåí-
íÿ íàóêîâî îá´ðóíòîâàíèõ ïëàí³â òà ïðî-
ãðàì;

9) ï³äãîòîâêè ºäèíî¿ êîíöåïö³¿ ðîçâèò-
êó íàóêè â ì³ñò³ Êèºâ³;

10) ñïðèÿííÿ ä³ÿëüíîñò³ íàóêîâî-ïðî-
ñâ³òíèöüêèõ îðãàí³çàö³é; ðîçâèòêó òà ä³-
ÿëüíîñò³ íàóêîâèõ çàêëàä³â ì³ñòà Êèºâà;
íàóêîâî-òåõí³÷íîìó ðîçâèòêó, ðîçâèòêó ³í-
íîâàö³é, åíåðãî- òà ðåñóðñîçáåðåæåííþ;
ðîçðîáö³ íàóêîâèõ ïðîãðàì êîìïëåêñíîãî
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñüêî¿
³íôðàñòðóêòóðè çà ³ííîâàö³éíîþ ìîäåëëþ;

11) ñï³âïðàö³ ç Íàö³îíàëüíîþ àêàäå-
ì³ºþ íàóê Óêðà¿íè, àêàäåì³ÿìè òà àêàäå-
ì³÷íèìè çàêëàäàìè ùîäî âèâ÷åííÿ òà
âïðîâàäæåííÿ íàóêîâèõ òà ³íæåíåðíî-
òåõí³÷íèõ ðîçðîáîê â æèòòºä³ÿëüí³ñòü ì³ñ-
òà Êèºâà, ç íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè ùî-
äî ðîçðîáîê òà âïðîâàäæåííÿ ö³ëüîâèõ
ïðîãðàì, íàïðàâëåíèõ íà ðîçâèòîê ì³ñòà
Êèºâà, çàáåçïå÷óº ì³æíàðîäíå íàóêîâå
ñï³âðîá³òíèöòâî, ïðîâåäåííÿ íàóêîâèõ
êîíôåðåíö³é, ñåì³íàð³â, ñèìïîç³óì³â, âè-
ñòàâîê òîùî;

12) âèâ÷åííÿ ïåðåäîâîãî äîñâ³äó ãîñïî-
äàðþâàííÿ ñòîëèöü ³íøèõ äåðæàâ, ó÷àñò³
â îðãàí³çàö³¿ ðîçðîáêè òà âïðîâàäæåííÿ
çàãàëüíîäåðæàâíèõ íàóêîâî îá´ðóíòîâà-
íèõ ïëàí³â òà ïðîãðàì, ïðîåêò³â çàêîí³â òà
³íøèõ ï³äçàêîííèõ àêò³â, ó ï³äãîòîâö³ òà
ïðèéíÿòò³ ïåðñïåêòèâíèõ äîâãîñòðîêîâèõ
ïðîãðàì ç ïèòàíü íàóêè, çàëó÷àº íàóêîâèõ
ñïåö³àë³ñò³â äëÿ çä³éñíåííÿ åêñïåðòèçè ³í-
íîâàö³éíèõ ïðîåêò³â.

14. Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
êóëüòóðè òà ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè ïîïå-
ðåäíüî ðîçãëÿäàº, âèâ÷àº, íàäàº âèñíîâêè
òà ðåêîìåíäàö³¿, áåðå ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³
òà ãîòóº ïðîåêòè ð³øåíü Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü:

1) çä³éñíåííÿ ï³äòðèìêè òà ñïðèÿííÿ
ðîçâèòêó çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, òåëå-
êîìóí³êàö³éíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, êíèãîâè-
äàííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³;

2) ðîçðîáêè, çàòâåðäæåííÿ ³ ðåàë³çàö³¿
ïåðñïåêòèâíèõ äîâãîñòðîêîâèõ ïðîãðàì ç
ðîçâèòêó êóëüòóðè, ôîðìóâàííÿ ³íôîðìà-
ö³éíîãî òà ðåêëàìíîãî ñåðåäîâèùà ì³ñòà
Êèºâà;

3) âïðîâàäæåííÿ íàóêîâèõ ðîçðîáîê ó
ãàëóç³ ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³;

4) ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè, ìå-
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ðåæ, áàíê³â ³ áàç äàíèõ ïî âñ³õ íàïðÿìàõ
³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³;

5) âèçíà÷åííÿ ïîðÿäêó îðãàí³çàö³¿ òà
ïðîâåäåííÿ íåäåðæàâíèõ ìàñîâèõ ãðîìàä-
ñüêèõ çàõîä³â ïîë³òè÷íîãî, ðåë³ã³éíîãî,
êóëüòóðíî-ïðîñâ³òíèöüêîãî òà ³íøîãî õà-
ðàêòåðó;

6) âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ ö³ëüîâèõ ïðîãðàì ðîçâèòêó ì³ñòà Êè-
ºâà;

7) ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³é, ï³äïðèºìñòâ
òà óñòàíîâ êóëüòóðè, ðåêëàìè òà çàñîá³â
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, çàñíîâíèêîì (ñï³âçà-
ñíîâíèêîì) ÿêèõ º Êè¿âðàäà;

8) íàéìåíóâàííÿ òà ïåðåéìåíóâàííÿ âó-
ëèöü ³ ïëîù ì³ñòà Êèºâà ðàçîì ç ïîñò³é-
íèìè êîì³ñ³ÿìè Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè ³ ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîä-
íèõ çâ’ÿçê³â;

9) ñïðèÿííÿ ä³ÿëüíîñò³ òà ðîçâèòêîâ³ çà-
êëàä³â êóëüòóðè, ìèñòåöòâ, êóëüòóðíî-ïðî-
ñâ³òíèöüêèõ ³ òâîð÷èõ óñòàíîâ òà îðãàí³çà-
ö³é, ÿê³ íàëåæàòü òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³
ì³ñòà Êèºâà; ôîðìóâàííþ ³íôîðìàö³éíî¿
ïîë³òèêè òà ñåðåäîâèùà ó ì. Êèºâ³; çàáåç-
ïå÷åííþ îõîðîíè ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëü-
òóðè, ñòâîðåííþ óìîâ äëÿ çáåðåæåííÿ òà
ðåã³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ êóëüòóðíîãî
íàäáàííÿ; çàáåçïå÷åííþ ïðàâ ãðîìàäÿí íà
îòðèìàííÿ îá’ºêòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿, äîñòó-
ïó äî çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, çàêëàä³â,
óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é êóëüòóðíî-ïðîñâ³ò-
íèöüêî¿ òà ìèñòåöüêî¿ ñôåðè; ñòâîðåííþ
óìîâ äëÿ çáåðåæåííÿ, â³äðîäæåííÿ òà ðîç-
âèòêó íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíèõ òðàäèö³é
íàñåëåííÿ, îñåðåäê³â íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³,
õóäîæí³õ ïðîìèñë³â ³ ðåìåñåë; ðîáîò³ òâîð-
÷èõ ñï³ëîê, íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíèõ òîâà-
ðèñòâ, àñîö³àö³é, ³íøèõ ãðîìàäñüêèõ òà íå-
ïðèáóòêîâèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ ä³þòü ó êóëü-
òóðíî-ïðîñâ³òíèöüê³é òà ìèñòåöüê³é ãàëó-
ç³, àêòèâíîìó çàëó÷åííþ äî íèõ ìîëîä³,
îñîáëèâî ï³äë³òê³â; âèñâ³òëåííþ ïðîáëåì
ãðîìàäÿí òà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ³ íà-
ëàãîäæåííþ ñèñòåìè ïîñò³éíîãî ñï³ëêó-
âàííÿ ì³æ äåïóòàòàìè ³ âèáîðöÿìè, ãðîìà-
äÿíàìè ³ âëàäîþ; ï³äâèùåííþ ð³âíÿ êâà-
ë³ô³êàö³¿, óäîñêîíàëåííþ ñèñòåìè ï³äãî-
òîâêè òà ïåðåï³äãîòîâêè ïðàö³âíèê³â êóëü-
òóðè, çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿; âèñâ³ò-
ëåííþ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ö³ëüî-
âèõ ïðîãðàì ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà.

15. Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
ñ³ì’¿, ìîëîä³, ñïîðòó òà òóðèçìó ïîïåðåä-
íüî ðîçãëÿäàº, âèâ÷àº, íàäàº âèñíîâêè òà
ðåêîìåíäàö³¿, áåðå ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³ òà
ãîòóº ïðîåêòè ð³øåíü Êè¿âðàäè ç ïèòàíü:

1) ðåã³îíàëüíèõ ïðîãðàì ç ïèòàíü ñ³ì’¿,
ìîëîä³ òà ñïîðòó, ïðîãðàì ðîçâèòêó ìàòå-
ð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè ñòîëè÷íèõ ï³äë³ò-
êîâèõ êëóá³â çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, ñïîð-
òèâíèõ çàêëàä³â;

2) ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â ì³ñüêèõ, äåðæàâ-
íèõ, íàö³îíàëüíèõ, ãàëóçåâèõ, ì³æãàëóçå-
âèõ ïðîãðàì ùîäî ïîë³ïøåííÿ ñòàíîâèùà
ñ³ì’¿, æ³íîê, ä³òåé òà ìîëîä³, â³äïî÷èíêó ³
äîçâ³ëëÿ ä³òåé òà ìîëîä³;

3) ï³äãîòîâêè ðåã³îíàëüíèõ ïðîãðàì ç
ïèòàíü ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó;

4) ñïðèÿííÿ çàáåçïå÷åííþ â ìåæàõ íà-
äàíèõ ïîâíîâàæåíü äîñòóïíîñò³ ³ áåçîïëàò-
íîñò³ ñïîðòèâíèõ ñïîðóä íà òåðèòîð³¿ ì.
Êèºâà;

5) ñïðèÿííÿ çàáåçïå÷åííþ â³äïîâ³äíî äî
çàêîíîäàâñòâà ðîçâèòêó ³ âäîñêîíàëåííþ
ìåðåæ³ çàêëàä³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîð-
òó âñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, âèçíà÷åíí³ ïîòðåá
òà ôîðìóâàíí³ çàìîâëåíü íà êàäðè äëÿ ô³-
çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó, óêëàäàíí³ äîãî-
âîð³â íà ï³äãîòîâêó ñïåö³àë³ñò³â, îðãàí³çà-
ö³¿ ðîáîòè ùîäî óäîñêîíàëåííÿ êâàë³ô³êà-
ö³¿ êàäð³â;

6) ñïðèÿííÿ ðîáîò³ òâîð÷èõ ñï³ëîê, òî-
âàðèñòâ, àñîö³àö³é, ³íøèõ ãðîìàäñüêèõ òà
íåïðèáóòêîâèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ ä³þòü ó
ñôåð³ ô³çêóëüòóðè ³ ñïîðòó òà ãàëóçÿõ, ïî-
â’ÿçàíèõ ³ç ä³ÿëüí³ñòþ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿
Êè¿âðàäè;

7) ï³äãîòîâêè ì³ñüêèõ êîìïëåêñíèõ òà
ö³ëüîâèõ ïðîãðàì ³ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ
íà ïîë³ïøåííÿ ñòàíîâèùà ñ³ì’¿, ä³òåé òà
ìîëîä³, îõîðîíè ìàòåðèíñòâà ³ äèòèíñòâà,
çàáåçïå÷åííÿ çì³ñòîâíîãî îçäîðîâëåííÿ,
â³äïî÷èíêó, äîçâ³ëëÿ, òðóäîâîãî âèõîâàí-
íÿ ä³òåé òà ìîëîä³, ¿õ ô³çè÷íîãî, ³íòåëåê-
òóàëüíîãî ³ äóõîâíîãî ðîçâèòêó, íàö³îíàëü-
íî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ;

8) çä³éñíåííÿ ³íôîðìàö³éíî-ïðîñâ³ò-
íèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåðåä íàñåëåííÿ, â òî-
ìó ÷èñë³ ÷åðåç äðóêîâàí³ òà ³íø³ çàñîáè ìà-
ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿;

9) ï³äòðèìêè ïðîãðàì ³ ïðîåêò³â äèòÿ-

÷èõ, ìîëîä³æíèõ òà ³íøèõ ãðîìàäñüêèõ îð-
ãàí³çàö³é, îðãàí³â ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ, çàëó÷åííÿ ¿õ äî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîá-
ëåì ñ³ì’¿, æ³íîê, ä³òåé ³ ìîëîä³;

10) âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè ïîøóêó òà
â³äáîðó òàëàíîâèòèõ ³ îáäàðîâàíèõ ä³òåé òà
ìîëîä³, ñïðèÿííÿ ¿õ ðîçâèòêó, çðîñòàííþ
³íòåëåêòóàëüíîãî ³ êóëüòóðíîãî ð³âíÿ;

11) ñïðèÿííÿ îðãàí³çàö³¿ ïðîâåäåííÿ
îïëà÷óâàíèõ ãðîìàäñüêèõ ðîá³ò äëÿ îñ³á,
çàðåºñòðîâàíèõ ÿê áåçðîá³òí³, à òàêîæ ó÷-
í³âñüêî¿ òà ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³ ó â³ëüíèé
â³ä çàíÿòü ÷àñ íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíî-
âàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ, ùî íàëåæàòü äî êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³, à òàêîæ çà äîãîâîðàìè —
íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ òà îðãàí³çà-
ö³ÿõ, ùî íàëåæàòü äî ³íøèõ ôîðì âëàñíî-
ñò³;

12) íàäàííÿ ï³ëüã ³ äîïîìîãè, ïîâ’ÿçà-
íèõ ç îõîðîíîþ ìàòåðèíñòâà ³ äèòèíñòâà,
îï³êè ³ ï³êëóâàííÿ;

13) îðãàí³çàö³¿ ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàí-
íÿ òà õàð÷óâàííÿ â çàêëàäàõ òóðèçìó, ÿê³
íàëåæàòü òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì³ñòà Êè-
ºâà;

14) ðîçâèòêó ìåðåæ³ òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã;
15) ï³äãîòîâêè ³ ïðèéíÿòòÿ ïåðñïåêòèâ-

íèõ äîâãîñòðîêîâèõ ïðîãðàì ç ïèòàíü ñ³ì’¿,
ìîëîä³, ñïîðòó òà òóðèçìó;

16) çàáåçïå÷åííÿ ï³äçâ³òíèõ ³ ï³äêîí-
òðîëüíèõ Êè¿âðàä³ îðãàí³â ùîäî êîíòðîëþ
çà äîäåðæàííÿì çàêîíîäàâñòâà ç ïèòàíü
ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà òóðèçìó â ì³ñò³ Êèºâ³;

17) ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ òà çáå-
ðåæåííÿ òóðèñòè÷íèõ ðåñóðñ³â, ïðèðîäíî-
ãî òà ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî ñåðåäîâèùà íà
â³äïîâ³äí³é òåðèòîð³¿;

18) ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ãîòåëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà ì³ñòà, âíóòð³øíüîãî, ì³æíàðîä-
íîãî òà ³íîçåìíîãî òóðèçìó, òóðèñòè÷íî¿ òà
êóðîðòíî-ðåêðåàö³éíî¿ ³íäóñòð³¿, ïðîâåäåí-
íÿ åêñêóðñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ðîçáóäîâè òó-
ðèñòè÷íî¿ ãàëóç³;

19) ïðîâåäåííÿ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà
âäîñêîíàëåííÿ ðîáîòè òà çìåíøåííÿ âàð-
òîñò³ ïîñëóã ï³äïðèºìñòâ òóðèñòè÷íî¿ ñôå-
ðè, ðîçâèòêó ¿¿ ³íôðàñòðóêòóðè;

20) çàáåçïå÷åííÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíî-
äàâñòâà ðîçâèòêó ³ âäîñêîíàëåííÿ ìåðåæ³
çàêëàä³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó âñ³õ
ôîðì âëàñíîñò³; ðåàë³çàö³¿ íà ðåã³îíàëüíî-
ìó ð³âí³ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ç ïèòàíü ñ³ì’¿,
ìîëîä³ òà ñïîðòó; ä³ÿëüíîñò³ ìîëîä³æíèõ,
äèòÿ÷èõ òà ³íøèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é,
îðãàí³â ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; ðîç-
âèòêó òà îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ìåðåæ³ ³í-
ôîðìàö³éíî-äîâ³äêîâèõ çàêëàä³â ³ óñòàíîâ
ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè òà ï³äòðèìêè ñ³ì’¿, ä³-
òåé ³ ìîëîä³; îðãàí³çàö³¿ ïðîâåäåííÿ îïëà-
÷óâàíèõ ãðîìàäñüêèõ ðîá³ò äëÿ îñ³á, çàðå-
ºñòðîâàíèõ ÿê áåçðîá³òí³, à òàêîæ ó÷í³â-
ñüêî¿ òà ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³ ó â³ëüíèé â³ä
çàíÿòü ÷àñ íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ
òà îðãàí³çàö³ÿõ, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³, à òàêîæ çà äîãîâîðàìè íà
ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³-
ÿõ, ùî íàëåæàòü äî ³íøèõ ôîðì âëàñíîñò³.

16. Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
îñâ³òè ïîïåðåäíüî ðîçãëÿäàº, âèâ÷àº, íàäàº
âèñíîâêè òà ðåêîìåíäàö³¿, áåðå ó÷àñòü ó
ï³äãîòîâö³ òà ãîòóº ïðîåêòè ð³øåíü Êè¿â-
ðàäè ç ïèòàíü:

1) ðîçâèòêó òà ä³ÿëüíîñò³ çàêëàä³â îñâ³òè
óñ³õ ð³âí³â, ÿê³ íàëåæàòü òåðèòîð³àëüí³é ãðî-
ìàä³ ì³ñòà Êèºâà, ìîëîä³æíèõ ï³äë³òêîâèõ
çàêëàä³â çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ;

2) çäîáóòòÿ íåïîâíîë³òí³ìè ïîâíî¿ çà-
ãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè; ñòâîðåííÿ íåîá-
õ³äíèõ óìîâ äëÿ âèõîâàííÿ ä³òåé, ìîëîä³,
ðîçâèòêó ¿õ çä³áíîñòåé, òðóäîâîãî íàâ÷àí-
íÿ, ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿, ïðîäóêòèâíî¿
ïðàö³ ó÷í³â;

3) ä³ÿëüíîñò³ äîøê³ëüíèõ òà ïîçàøê³ëü-
íèõ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ çàêëàä³â, äèòÿ÷èõ
ìîëîä³æíèõ òà íàóêîâî-ïðîñâ³òíèöüêèõ îð-
ãàí³çàö³é;

4) ñòâîðåííÿ ïðè çàãàëüíîîñâ³òí³õ òà âè-
ùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ êîìóíàëüíî¿ ôîð-
ìè âëàñíîñò³ ôîíäó çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâîãî
íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê êîøò³â ì³ñöåâîãî áþ-
äæåòó, çàëó÷åíèõ ç ö³ºþ ìåòîþ íà äîãîâ³ð-
íèõ çàñàäàõ êîøò³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ
òà îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíî-
ñò³, à òàêîæ êîøò³â íàñåëåííÿ, ³íøèõ äæå-
ðåë;

5) îðãàí³çàö³¿ ìåòîäè÷íîãî îáñëóãîâóâàí-
íÿ òà õàð÷óâàííÿ ó çàêëàäàõ îñâ³òè, ÿê³ íà-
ëåæàòü òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì³ñòà Êèºâà;

6) çàáåçïå÷åííÿ ó ìåæàõ íàäàíèõ ïîâ-
íîâàæåíü äîñòóïíîñò³ ³ áåçîïëàòíîñò³ îñ-
â³òè, ìîæëèâîñò³ íàâ÷àííÿ â çàãàëüíîîñ-
â³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ äåðæàâíîþ òà
ð³äíîþ ìîâàìè, ñïðèÿííÿ âèâ÷åííþ ð³ä-
íî¿ ìîâè ó äåðæàâíèõ ³ êîìóíàëüíèõ íà-

â÷àëüíèõ çàêëàäàõ àáî ÷åðåç íàö³îíàëüíî-
êóëüòóðí³ òîâàðèñòâà;

7) çàáåçïå÷åííÿ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî
çàêîíîäàâñòâà ðîçâèòêó óñ³õ âèä³â îñâ³òè,
ðîçâèòêó ³ âäîñêîíàëåííÿ ìåðåæ³ îñâ³òí³õ
çàêëàä³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, ó÷àñòü ó âè-
çíà÷åíí³ ïîòðåáè òà ôîðìóâàííÿ çàìîâ-
ëåíü íà êàäðè äëÿ öèõ çàêëàä³â, ñïðèÿííÿ
îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ùîäî óäîñêîíàëåííÿ
êâàë³ô³êàö³¿ êàäð³â;

8) ñïðèÿííÿ â îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ùîäî
çàïîá³ãàííÿ áåçäîãëÿäíîñò³ íåïîâíîë³òí³õ;

9) âèð³øåííÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâ-
ñòâà ïèòàíü ïðî ïîâíå äåðæàâíå óòðèìàí-
íÿ ä³òåé-ñèð³ò ³ ä³òåé, ÿê³ çàëèøèëèñü áåç
ï³êëóâàííÿ áàòüê³â, ó øêîëàõ-³íòåðíàòàõ,
äèòÿ÷èõ áóäèíêàõ, ó òîìó ÷èñë³ ñ³ìåéíîãî
òèïó, ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ çàêëàäàõ îñ-
â³òè òà óòðèìàííÿ çà ðàõóíîê äåðæàâè îñ³á,
ÿê³ ìàþòü âàäè ó ô³çè÷íîìó òà ðîçóìîâî-
ìó ðîçâèòêó ³ íå ìîæóòü íàâ÷àòèñÿ â ìà-
ñîâèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ó ñïåö³àëüíèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ; íàäàííÿ ãðîìàäÿíàì
ï³ëüã íà óòðèìàííÿ ä³òåé ó øêîëàõ-³íòåð-
íàòàõ, à òàêîæ ùîäî îïëàòè õàð÷óâàííÿ ä³-
òåé ó øêîëàõ (ãðóïàõ ç ïîäîâæåíèì äíåì);

10) îðãàí³çàö³¿ â³äïî÷èíêó ä³òåé, îçäî-
ðîâëåííÿ òà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ë³êó-
âàííÿ;

11) ðåîðãàí³çàö³¿, ðåêîíñòðóêö³¿ ñòàðèõ
òà áóä³âíèöòâà íîâèõ çàêëàä³â îñâ³òè;

12) ðîçðîáêè ºäèíî¿ êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó
îñâ³òè ó ì³ñò³ Êèºâ³;

13) ó÷àñò³ ó ï³äãîòîâö³ òà ïðèéíÿòò³ ïåð-
ñïåêòèâíèõ äîâãîñòðîêîâèõ ïðîãðàì ç ïè-
òàíü îñâ³òè;

14) ó÷àñò³ â óïðàâë³íí³ çàêëàäàìè îñâ³-
òè, ÿê³ íàëåæàòü òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³
ì³ñòà Êèºâà, îðãàí³çàö³¿ ¿õ ìàòåð³àëüíî-òåõ-
í³÷íîãî òà ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ;

15) ó÷àñò³ â îáãîâîðåíí³ òà ïðèéíÿòò³ ð³-
øåíü ùîäî ðåîðãàí³çàö³¿ ³ñíóþ÷èõ òà ñòâî-
ðåííÿ íîâèõ îñâ³òí³õ çàêëàä³â ì. Êèºâà;

16) çàáåçïå÷åííÿ ð³âíîãî äîñòóïó äî ÿê³ñ-
íî¿ îñâ³òè ä³òÿì ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè
òà ïñèõ³÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè;

17) çàáåçïå÷åííÿ ï³äçâ³òíèõ ³ ï³äêîí-
òðîëüíèõ Êè¿âðàä³ îðãàí³â ùîäî êîíòðîëþ
çà âèêîðèñòàííÿì áþäæåòíèõ êîøò³â, âè-
ä³ëåíèõ íà îñâ³òó;

18) âèâ÷åííÿ ïåðåäîâîãî äîñâ³äó ïîáóäî-
âè ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ â ñòîëèöÿõ
³íøèõ äåðæàâ;

19) ñòâîðåííÿ òåõíîïàðê³â ïðè âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ì³ñòà Êèºâà;

20) çàáåçïå÷åííÿ ð³âíîãî äîñòóïó äî ÿê³ñ-
íî¿ îñâ³òè ä³òåé ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè
òà ïñèõ³÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè.

²²². ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß ÐÎÁÎÒÈ 
ÏÎÑÒ²ÉÍÈÕ ÊÎÌ²Ñ²É ÊÈ¯ÂÐÀÄÈ
Ñòàòòÿ 5. Ïëàíóâàííÿ ðîáîòè ïîñò³éíèõ

êîì³ñ³é Êè¿âðàäè
Êîì³ñ³¿ çä³éñíþþòü ñâîþ ðîáîòó ïîñò³é-

íî, íà ïëàíîâ³é îñíîâ³, â³äïîâ³äíî äî çà-
òâåðäæåíèõ íèìè ïëàí³â ðîáîòè, à òàêîæ
ð³øåíü ³ äîðó÷åíü Êè¿âðàäè. Ïëàíè ðîáî-
òè ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè â³äïîâ³äà-
þòü ãîëîâíèì íàïðÿìêàì ä³ÿëüíîñò³ ðàäè
òà ¿¿ îðãàí³â ³ âèçíà÷àþòü îðãàí³çàö³éí³
ôîðìè âèð³øåííÿ ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü òà
ì³ñòÿòü ïåðåë³ê îñíîâíèõ çàõîä³â òà ¿õ âè-
êîíàâö³â.

Ïëàíè ðîáîòè êîì³ñ³é ìîæóòü çì³íþâà-
òèñÿ ó ðàç³ âêëþ÷åííÿ äî íèõ ïîçàïëàíî-
âèõ ïèòàíü çà äîðó÷åííÿì Êè¿âðàäè, Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, çàñòóïíèêà ì³ñü-
êîãî ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè, çà ïðî-
ïîçèö³ºþ ÷ëåí³â ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿â-
ðàäè.

Ñòàòòÿ 6. Ôîðìè ðîáîòè ïîñò³éíèõ êîì³-
ñ³é Êè¿âðàäè

Îñíîâíèìè ôîðìàìè ðîáîòè ïîñò³éíèõ
êîì³ñ³é Êè¿âðàäè º çàñ³äàííÿ òà ñëóõàííÿ
ó êîì³ñ³ÿõ.

Çàñ³äàííÿ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é ïðîâîäÿòü-
ñÿ â³äêðèòî é ãëàñíî, êð³ì âèïàäê³â, êîëè
çà ð³øåííÿì ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè
ïðîâîäÿòüñÿ çàêðèò³ çàñ³äàííÿ.

Ïîñò³éí³ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ìîæóòü îðãà-
í³çîâóâàòè “êðóãë³ ñòîëè”, êîíôåðåíö³¿ òà
³íø³ çàõîäè, ïðîâåäåííÿ ÿêèõ íå ñóïåðå-
÷èòü çàêîíîäàâñòâó Óêðà¿íè.

Ñòàòòÿ 7. Ñêëèêàííÿ çàñ³äàíü ïîñò³éíèõ
êîì³ñ³é Êè¿âðàäè

×åðãîâ³ çàñ³äàííÿ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè-
¿âðàäè ñêëèêàþòüñÿ â ì³ðó íåîáõ³äíîñò³,
àëå íå ð³äøå îäíîãî ðàçó íà ì³ñÿöü, ³ â³ä-
áóâàþòüñÿ ó äí³, âèçíà÷åí³ ïîñò³éíèìè êî-
ì³ñ³ÿìè Êè¿âðàäè. Ïîñò³éí³ êîì³ñ³¿ Êè¿â-
ðàäè ìîæóòü âñòàíîâèòè ³íøèé äåíü òà ÷àñ

ñâî¿õ çàñ³äàíü, ïðî ùî çàâ÷àñíî ïîâ³äîì-
ëÿþòüñÿ âñ³ ÷ëåíè êîì³ñ³é.

Ïîçà÷åðãîâ³ çàñ³äàííÿ ïîñò³éíèõ êîì³-
ñ³é Êè¿âðàäè ñêëèêàþòüñÿ íà âèìîãó íå
ìåíøå îäí³º¿ òðåòèíè ÷ëåí³â êîì³ñ³¿ ãîëî-
âîþ êîì³ñ³¿, à ó âèïàäêó éîãî â³äìîâè îä-
íèì ³ç çàñòóïíèê³â ãîëîâè ïîñò³éíî¿ êîì³-
ñ³¿ Êè¿âðàäè, ñåêðåòàðåì àáî îäíèì ³ç äå-
ïóòàò³â — ÷ëåí³â êîì³ñ³¿, ÿê³ º ³í³ö³àòîðà-
ìè ïîçà÷åðãîâîãî çàñ³äàííÿ ïîñò³éíî¿ êî-
ì³ñ³¿ Êè¿âðàäè. Äàòà òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïî-
çà÷åðãîâîãî çàñ³äàííÿ âèçíà÷àºòüñÿ ³í³ö³-
àòîðàìè éîãî ñêëèêàííÿ.

Ïðî ÷àñ, ì³ñöå ïðîâåäåííÿ òà ïèòàííÿ,
ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ âíåñòè íà ðîçãëÿä êî-
ì³ñ³¿, çàâ÷àñíî ïîâ³äîìëÿþòüñÿ âñ³ ÷ëåíè
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè.

Çàñ³äàííÿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè º
ïðàâîìî÷íèì ïðè íàÿâíîñò³ íà íüîìó íå
ìåíøå ïîëîâèíè ÷ëåí³â êîì³ñ³¿ â³ä ¿¿ çà-
ãàëüíîãî ñêëàäó.

Ïîñò³éí³ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè çîáîâ’ÿçàí³
çàâ÷àñíî, àëå íå ï³çí³øå, ÿê çà äâà äí³
äî çàñ³äàííÿ, â ïèñüìîâ³é ôîðì³ ïîâ³äî-
ìèòè êåð³âíèöòâî îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëà-
äè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðè-
ºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, ïðèñóòí³ñòü
ïðåäñòàâíèê³â ÿêèõ íà çàñ³äàíí³ âèçíàíà
íåîáõ³äíîþ, ïðî ÷àñ òà ì³ñöå çàñ³äàííÿ
òà ïåðåë³ê ïèòàíü, ùî ðîçãëÿäàòèìóòüñÿ
íà íüîìó. Ó ïîâ³äîìëåíí³ çàïðîøåíèì
íà çàñ³äàííÿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè
òàêîæ çàçíà÷àºòüñÿ, ÿê³ äîêóìåíòè ³ ìà-
òåð³àëè íåîáõ³äíî íàäàòè êîì³ñ³¿.

Ñòàòòÿ 8. Ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ çàñ³äàíü
ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè

Ó çàñ³äàíí³ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é áåðóòü
ó÷àñòü äåïóòàòè — ÷ëåíè êîì³ñ³é, çà áàæàí-
íÿì ³íø³ äåïóòàòè Êè¿âðàäè (ç ïðàâîì äî-
ðàä÷îãî ãîëîñó) òà çàïðîøåí³ íà çàñ³äàííÿ
êîì³ñ³¿ îñîáè.

Íà ïî÷àòêó çàñ³äàííÿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿
Êè¿âðàäè çàòâåðäæóºòüñÿ ïîðÿäîê äåííèé.
Ïèòàííÿ äî ïîðÿäêó äåííîãî çàñ³äàííÿ êî-
ì³ñ³¿ âêëþ÷àþòüñÿ çà äîðó÷åííÿì Êè¿âðà-
äè, Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, çàñòóïíè-
êà ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè,
ïðîïîçèö³ºþ ãîëîâè êîì³ñ³¿, éîãî çàñòóï-
íèêà, ñåêðåòàðÿ òà ÷ëåí³â êîì³ñ³¿.

Ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïîðÿäêó äåííîãî çà-
ñ³äàííÿ êîì³ñ³ÿ â³äâîäèòü ÷àñ íà ðîçãëÿä
ïèòàíü, âèçíà÷àº ¿õ ÷åðãîâ³ñòü, âñòàíîâëþº
çàãàëüíèé ÷àñ çàñ³äàííÿ òà òåðì³í ðîáîòè
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè.

Ç ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî çàñ³äàííÿ
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ñóá’ºêòîì ³í³-
ö³àòèâè âíåñåííÿ ïèòàííÿ äî ïîðÿäêó äåí-
íîãî àáî ÷ëåíàìè êîì³ñ³¿ çà äîðó÷åííÿì
ãîëîâè êîì³ñ³¿ ÷è éîãî çàñòóïíèê³â ãîòóº-
òüñÿ ïðîåêò ð³øåííÿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè, à ó íåîáõ³äíèõ âèïàäêàõ ïðîåêò ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè.

Êîæíèé ÷ëåí ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðà-
äè çàáåçïå÷óºòüñÿ íåîáõ³äíèìè ìàòåð³àëà-
ìè ç ïèòàíü, ÿê³ ðîçãëÿäàþòüñÿ â³äïîâ³äíî
äî ïîðÿäêó äåííîãî íà çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè.

Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ ï³äãîòîâ-
êè òà ðîçãëÿäó ïèòàíü íà çàñ³äàííÿõ êî-
ì³ñ³ÿ ìîæå íàäàâàòè äîðó÷åííÿ îêðåìèì
÷ëåíàì ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè, ñòâî-
ðþâàòè ðîáî÷³ ãðóïè, çàëó÷àòè äî ó÷àñò³ ó
ñâî¿é ðîáîò³ ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³,
â÷åíèõ, êîíñóëüòàíò³â, åêñïåðò³â, ñïåö³à-
ë³ñò³â, êåð³âíèê³â òà ïðåäñòàâíèê³â ï³ä-
çâ³òíèõ òà ï³äêîíòðîëüíèõ Êè¿âðàä³ ³ Êè-
¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ îð-
ãàí³â, ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, ï³äïðè-
ºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é. Ó÷àñòü ó
ðîáîò³ êîì³ñ³¿ êåð³âíèê³â àáî ïðåäñòàâíè-
ê³â ï³äçâ³òíèõ òà ï³äêîíòðîëüíèõ Êè¿âðà-
ä³ òà ¿¿ âèêîíàâ÷îìó îðãàíó (Êè¿âñüêèé
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ï³äïðè-
ºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é òà ïðåäñòàâ-
ëåííÿ íèìè ìàòåð³àë³â ³ â³äîìîñòåé, ùî
ñòîñóþòüñÿ ïèòàííÿ, ç ÿêîãî ¿õ çàïðîøå-
íî íà çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿, º îáîâ’ÿçêîâîþ.

Ðîçãëÿä ïèòàííÿ, âêëþ÷åíîãî äî ïîðÿä-
êó äåííîãî íà çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿
Êè¿âðàäè, ðîçïî÷èíàºòüñÿ ³ç îãîëîøåííÿ
ãîëîâóþ÷èì íà çàñ³äàíí³ íàçâè öüîãî ïè-
òàííÿ, ñêëàäó çàïðîøåíèõ îñ³á íà çàñ³äàí-
íÿ, ïð³çâèùà äîïîâ³äà÷à òà ñï³âäîïîâ³äà÷à
(ñï³âäîïîâ³äà÷³â) ç â³äïîâ³äíîãî ïèòàííÿ.

Ï³ñëÿ äîïîâ³ä³ òà ñï³âäîïîâ³äåé ÷ëåíè
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ñòàâëÿòü äîïî-
â³äà÷ó òà ñï³âäîïîâ³äà÷ó çàïèòàííÿ, îòðè-
ìóþòü íà íèõ â³äïîâ³ä³, çàñëóõîâóþòü çà-
ïðîøåíèõ îñ³á.

Ãîëîâóþ÷èé íà çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿ êîì³-
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ñ³¿ Êè¿âðàäè çàáåçïå÷óº ïîðÿäîê ï³ä ÷àñ çà-
ñ³äàííÿ ³ ñòâîðþº ð³âí³ ìîæëèâîñò³ ÷ëåíàì
êîì³ñ³¿ â îáãîâîðåíí³ ïèòàíü òà âíåñåíí³
ïðîïîçèö³é. Ãîëîâóþ÷èé íà çàñ³äàíí³ êîì³-
ñ³¿ íàäàº ñëîâî ÷ëåíàì êîì³ñ³¿ â ïîðÿäêó
ï³äíÿòòÿ ðóê. Ãîëîâóþ÷èé íå ìàº ïðàâà ïå-
ðåðèâàòè âèñòóïè ÷ëåí³â êîì³ñ³¿, îêð³ì òèõ
âèïàäê³â, êîëè ïðîìîâåöü âèñòóïàº íå ç îá-
ãîâîðþâàíîãî ïèòàííÿ, äîïóñêàº îáðàçëè-
â³ âèñëîâè íà àäðåñó ³íøèõ äåïóòàò³â ÷è ïî-
ñàäîâèõ îñ³á îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòà-
íîâ òà îðãàí³çàö³é àáî ïåðåâèùóº â³äâåäå-
íèé äëÿ âèñòóïó ÷àñ.

Â îáãîâîðåíí³ ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè áåðóòü ó÷àñòü
÷ëåíè êîì³ñ³¿, äåïóòàòè Êè¿âðàäè — ÷ëåíè
³íøèõ êîì³ñ³é, à òàêîæ, ç äîçâîëó ãîëîâó-
þ÷îãî, îñîáè, çàïðîøåí³ íà çàñ³äàííÿ êî-
ì³ñ³¿ ç âèíåñåíîãî ïèòàííÿ. Îáãîâîðåííÿ
ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿
Êè¿âðàäè ïðèïèíÿºòüñÿ, ÿêùî çà öå ïðîãî-
ëîñóâàëî á³ëüøå ïîëîâèíè ïðèñóòí³õ ÷ëå-
í³â êîì³ñ³¿.

Ñòàòòÿ 9. Îôîðìëåííÿ ïðîòîêîë³â çàñ³äàíü
ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè

Çàñ³äàííÿ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè
ïðîòîêîëþþòüñÿ.

Ó ïðîòîêîë³ çàñ³äàííÿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿
Êè¿âðàäè çàçíà÷àºòüñÿ:

1) íîìåð ïðîòîêîëó, äàòà, ÷àñ ³ ì³ñöå ïðî-
âåäåííÿ çàñ³äàííÿ;

2) ïð³çâèùå ãîëîâóþ÷îãî íà çàñ³äàíí³,
ñïèñîê ÷ëåí³â êîì³ñ³¿, ïðèñóòí³õ íà çàñ³äàí-
í³, ñïèñîê çàïðîøåíèõ òà ïðèñóòí³õ íà çà-
ñ³äàíí³;

3) ïîðÿäîê äåííèé çàñ³äàííÿ;
4) ðîçãëÿíóò³ ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî,

ñïèñîê äåïóòàò³â, à òàêîæ çàïðîøåíèõ îñ³á,
ÿê³ âèñòóïèëè ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ;

5) íàçâè äîêóìåíò³â, ðîçãëÿíóòèõ íà çà-
ñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè òà ïî-
øèðåíèõ ñåðåä ÷ëåí³â êîì³ñ³¿;

6) ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàíü ç ïèòàíü ïîðÿä-
êó äåííîãî;

7) ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ, ðåêîìåíäàö³¿, âèñ-
íîâêè.

Äî ïðîòîêîëó äîäàºòüñÿ îêðåìà äóìêà
÷ëåíà êîì³ñ³¿, ÿêèé íå ïîãîäæóºòüñÿ ç ðå-
çóëüòàòàìè ãîëîñóâàííÿ, ÿêùî âîíà áóëà
íàäàíà â ïèñüìîâ³é ôîðì³ ÷ëåíîì êîì³ñ³¿.

Ïðîòîêîëè çàñ³äàíü ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é
Êè¿âðàäè ï³äïèñóþòüñÿ ãîëîâîþ â³äïîâ³äíî¿
êîì³ñ³¿ ³ ñåêðåòàðåì. Ïðîòîêîëè ñï³ëüíèõ
çàñ³äàíü ï³äïèñóþòüñÿ ãîëîâàìè ³ ñåêðåòà-
ðÿìè â³äïîâ³äíèõ êîì³ñ³é.

Ñòàòòÿ 10. Ïðèéíÿòòÿ ðåêîìåíäàö³é òà âèñ-
íîâê³â ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè

Ïåðåä ãîëîñóâàííÿì ùîäî ïðèéíÿòòÿ ðå-
êîìåíäàö³é ãîëîâóþ÷èé óçàãàëüíþº ðåçóëü-
òàòè îáãîâîðåííÿ, îãîëîøóº âñ³ ïðîïîçèö³¿,
âíåñåí³ äåïóòàòàìè. Âñ³ ïðîïîçèö³¿ îáîâ’ÿç-
êîâî ñòàâëÿòüñÿ ãîëîâóþ÷èì íà ãîëîñóâàí-
íÿ â ïîðÿäêó ¿õ íàäõîäæåííÿ. Ðåêîìåíäà-
ö³¿ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè ïðèéìàþ-
òüñÿ ñïî÷àòêó çà îñíîâó, à ï³ñëÿ ãîëîñóâàí-
íÿ âñ³õ ïðîïîçèö³é ÷ëåí³â êîì³ñ³é — â ö³-
ëîìó.

Ðåêîìåíäàö³¿ òà âèñíîâêè ïîñò³éíèõ êî-
ì³ñ³é Êè¿âðàäè ïðèéìàþòüñÿ á³ëüø³ñòþ ãî-
ëîñ³â â³ä çàãàëüíîãî ñêëàäó êîì³ñ³é ³ ï³äïè-
ñóþòüñÿ ãîëîâîþ êîì³ñ³¿ òà ñåêðåòàðåì êî-
ì³ñ³¿, à â ðàç³ éîãî â³äñóòíîñò³ — çàñòóïíè-
êîì ãîëîâè òà ñåêðåòàðåì êîì³ñ³¿.

Çà ðåçóëüòàòàìè âèâ÷åííÿ ³ ðîçãëÿäó ïè-
òàíü êîì³ñ³ÿ ïðèéìàº ïðîåêòè ð³øåííÿ, ãî-
òóº ³ óõâàëþº ñâî¿ âèñíîâêè ³ ðåêîìåíäàö³¿.

Ç ïèòàíü ïîðÿäêó äåííîãî çàñ³äàííÿ êî-
ì³ñ³¿ ìîæå:

1) ï³äòðèìàòè ïðîåêò ð³øåííÿ ç ïèòàííÿ,
ùî îáãîâîðþºòüñÿ;

2) â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ ç ïèòàííÿ,
ùî îáãîâîðþºòüñÿ;

3) óõâàëèòè âèñíîâêè êîì³ñ³¿ ç ïèòàííÿ,
ùî îáãîâîðþºòüñÿ;

4) óõâàëèòè ðåêîìåíäàö³¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàí-
íÿ, ùî îáãîâîðþºòüñÿ;

5) óõâàëèòè çàÿâó êîì³ñ³¿;
6) âçÿòè ³íôîðìàö³þ äî â³äîìà áåç âèíå-

ñåííÿ áóäü-ÿêîãî ð³øåííÿ, óõâàëåííÿ âèñ-
íîâê³â ÷è ðåêîìåíäàö³é;

7) äàòè äîðó÷åííÿ ÷ëåíàì êîì³ñ³¿ íà äî-
äàòêîâèé çá³ð ìàòåð³àë³â, ï³äãîòîâêó ïèòàí-
íÿ ÷è äîäàòêîâó ïåðåâ³ðêó;

8) ïîâåðíóòè ìàòåð³àëè íà äîîïðàöþâàí-
íÿ àáî óõâàëèòè ð³øåííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü
òàêîãî äîîïðàöþâàííÿ;

9) ñòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó ç äîîïðàöþâàí-
íÿ â³äïîâ³äíèõ ïèòàíü;

10) çíÿòè ïèòàííÿ àáî ïðîåêò ç ðîçãëÿäó.
Âèñíîâêè ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é çà íàñë³ä-

êàìè ïîïåðåäíüîãî ðîçãëÿäó ïðîåêòó ð³-

øåííÿ ïîâèíí³ ì³ñòèòè:
1) îá´ðóíòóâàííÿ äîö³ëüíîñò³ éîãî ðîç-

ðîáêè ÷è ïðèéíÿòòÿ;
2) çàãàëüíó õàðàêòåðèñòèêó ïðîáëåì, âè-

ð³øåííþ ÿêèõ ñïðèÿòèìå ðåàë³çàö³ÿ ïðî-
åêòó ð³øåííÿ;

3) ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íå îá´ðóíòóâàí-
íÿ â ðàç³, ÿêùî ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó ð³øåí-
íÿ ïîòðåáóº äîäàòêîâèõ âèäàòê³â ç ì³ñöå-
âîãî áþäæåòó.

Âèñíîâêè àáî ðåêîìåíäàö³¿ ïîñò³éíèõ
êîì³ñ³é ùîäî îáðàííÿ, ïðèçíà÷åííÿ àáî
çàòâåðäæåííÿ ðàéîííîþ ðàäîþ êàíäèäàòóð
ïîñàäîâèõ îñ³á ïîâèíí³ ì³ñòèòè:

1) âèñíîâêè ùîäî ð³âíÿ êâàë³ô³êàö³¿ òà
îñâ³òè êàíäèäàòà íà ïîñàäó;

2) ÷³òêî âèðàæåíó òî÷êó çîðó ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ùîäî ñõâàëåííÿ ÷è çàïå-
ðå÷åííÿ ñòîñîâíî êàíäèäàòóðè ïîñàäîâî¿
îñîáè;

3) îá´ðóíòóâàííÿ é ìîòèâè ïðèéíÿòîãî
ð³øåííÿ.

Âèñíîâîê ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè
ùîäî êîíòðîëþ çà ä³ÿëüí³ñòþ ì³ñöåâèõ îð-
ãàí³â äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâèõ îñ³á
ïîâèíåí ì³ñòèòè ÷³òêî ñôîðìóëüîâàí³ ïî-
çèòèâí³ ³ íåãàòèâí³ ôàêòè ðîáîòè îðãàíó
÷è ïîñàäîâî¿ îñîáè. Ó âèñíîâêó ïîâèíí³
áóòè çàçíà÷åí³ çàõîäè, ÿê³ íåîáõ³äíî çä³éñ-
íèòè äëÿ óñóíåííÿ íåäîë³ê³â, âèÿâëåíèõ
ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ, òà ðåêîìåíäàö³¿ ùî-
äî çä³éñíåííÿ ³íøèõ îðãàí³çàö³éíèõ çàõî-
ä³â.

Ð³øåííÿ, âèñíîâêè òà ðåêîìåíäàö³¿ ïî-
ñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè ï³äëÿãàþòü îáî-
â’ÿçêîâîìó ðîçãëÿäó ì³ñöåâèìè îðãàíàìè
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíî-
âàìè, îðãàí³çàö³ÿìè, ùî çàðåºñòðîâàí³
àáî çä³éñíþþòü ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ó ì³ñò³
Êèºâ³, òà ¿õ ïîñàäîâèìè îñîáàìè, ÿêèì
âîíè àäðåñîâàí³. Ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿ-
äó ð³øåíü ³ âæèò³ çàõîäè ì³ñöåâ³ îðãàíè
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îð-
ãàí³çàö³¿ òà ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè, ÿêèì áóëè
àäðåñîâàí³ ö³ ð³øåííÿ, ïîâ³äîìëÿþòü êî-
ì³ñ³¿ ó âñòàíîâëåíèé çàêîíîäàâñòâîì òåð-
ì³í.

Ñòàòòÿ 11. Ïðîâåäåííÿ ñëóõàíü ó ïîñò³é-
íèõ êîì³ñ³ÿõ Êè¿âðàäè

Ç ìåòîþ îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â íàéá³ëüø
âàæëèâèõ ð³øåíü Êè¿âðàäè, ç’ÿñóâàííÿ
åôåêòèâíîñò³ ðåàë³çàö³¿ ïðèéíÿòèõ ð³øåíü
ðàäè ç ïèòàíü, â³äíåñåíèõ äî ïðåäìåò³â ¿õ
â³äàííÿ, îòðèìàííÿ âñåá³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿
ùîäî ïèòàíü, ÿê³ ðîçãëÿäàþòüñÿ êîì³ñ³ºþ,
¿õ äåòàëüíîãî âèâ÷åííÿ òà îáãîâîðåííÿ, à
òàêîæ çàëó÷åííÿ ãðîìàäñüêîñò³ äî ó÷àñò³ ó
âèð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ ïî-
ñò³éí³ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ìîæóòü ïðîâîäè-
òè ñëóõàííÿ ó êîì³ñ³ÿõ.

Êîì³ñ³¿ ïðèéìàþòü ð³øåííÿ ïðî òåìó,
äåíü òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñëóõàíü, ÿê ïðà-
âèëî, íå ï³çí³øå, í³æ çà äåñÿòü äí³â äî ¿õ
ïðîâåäåííÿ. Ó ð³øåíí³ êîì³ñ³¿ ïðî ïðîâå-
äåííÿ ñëóõàííÿ âèçíà÷àþòüñÿ îñîáè, â³ä-
ïîâ³äàëüí³ çà îðãàí³çàö³þ ï³äãîòîâêè òà
ïðîâåäåííÿ ñëóõàíü, äîïîâ³äà÷³ ç ïèòàíü,
ùî ðîçãëÿäàòèìóòüñÿ, òà ïîðÿäîê ¿õ âè-
ñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

Êîì³ñ³¿ ïîâ³äîìëÿþòü ó÷àñíèê³â ñëóõàíü
ïðî äàòó ñëóõàíü, ì³ñöå ¿õ ïðîâåäåííÿ òà
ïèòàííÿ, ùî âíîñÿòüñÿ íà îáãîâîðåííÿ,
íå ï³çí³ø ÿê çà ï’ÿòü ðîáî÷èõ äí³â äî ïî-
÷àòêó ¿õ ïðîâåäåííÿ.

Ñëóõàííÿ â êîì³ñ³ÿõ ìîæóòü ïðîâîäè-
òèñÿ çà âçàºìíîþ çãîäîþ êîì³ñ³é íà ¿õ
ñï³ëüíîìó çàñ³äàíí³, ÿêùî ïèòàííÿ, ùî
ïðîïîíóºòüñÿ äëÿ ñëóõàííÿ, ñòîñóºòüñÿ
ïðåäìåòà â³äàííÿ ê³ëüêîõ êîì³ñ³é.

Êîì³ñ³¿ ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ çàïðîøóþòü
íà ñëóõàííÿ ïîñàäîâèõ îñ³á âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó ðàäè, îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòà-
íîâ òà îðãàí³çàö³é, ïðåäñòàâíèê³â îá’ºäíàíü
ãðîìàäÿí, à òàêîæ îêðåìèõ ãðîìàäÿí.

Íà ïèñüìîâå ïîïåðåäíº çàïðîøåííÿ êî-
ì³ñ³ºþ ïîñàäîâà îñîáà âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêîãî äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ÷è ï³äïðèºìñòâà, óñòà-
íîâè, îðãàí³çàö³¿, ÿê³ ï³äïîðÿäêîâàí³ ÷è
ï³äêîíòðîëüí³ Êè¿âðàä³ ÷è ¿¿ âèêîíàâ÷îìó
îðãàíó, çîáîâ’ÿçàíà ïðèáóòè íà ñëóõàííÿ
òà äàòè ðîç’ÿñíåííÿ ùîäî ïèòàíü, ÿê³ ðîç-
ãëÿäàþòüñÿ êîì³ñ³ºþ.

Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñëóõàíü êîæåí ÷ëåí
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ìàº ïðàâî ñòà-
âèòè çàïèòàííÿ äîïîâ³äà÷àì òà îäåðæóâà-
òè íà íèõ â³äïîâ³ä³.

Ïðîïîçèö³¿ ïðî ïðîâåäåííÿ ñëóõàíü ç
ïèòàíü, ÿê³ âæå áóëè ïðåäìåòîì îáãîâî-
ðåííÿ íà ñëóõàííÿõ â ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿
Êè¿âðàäè, ìîæóòü áóòè âíåñåí³ íå ðàí³øå,

í³æ ÷åðåç ï³âðîêó ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ïîïå-
ðåäí³õ ñëóõàíü.

Çà ðåçóëüòàòàìè ñëóõàíü ïîñò³éíà êîì³-
ñ³ÿ Êè¿âðàäè ïðèéìàº ðåêîìåíäàö³¿.

Ñòàòòÿ 12. Ñï³ëüí³ çàñ³äàííÿ ïîñò³éíèõ
êîì³ñ³é Êè¿âðàäè

Ïèòàííÿ, ùî íàëåæàòü äî â³äàííÿ ê³ëü-
êîõ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè, ìîæóòü
çà ¿õ ³í³ö³àòèâîþ, à òàêîæ çà äîðó÷åííÿì
Êè¿âðàäè, Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, çà-
ñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè-
¿âðàäè ðîçãëÿäàòèñÿ ïîñò³éíèìè êîì³ñ³ÿìè
ñï³ëüíî.

Ñï³ëüí³ çàñ³äàííÿ âåäå îäèí ³ç ãîë³â ïî-
ñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè çà ¿õ âçàºìíîþ
çãîäîþ.

Ð³øåííÿ, âèñíîâêè ³ ðåêîìåíäàö³¿,
ïðèéíÿò³ íà ñï³ëüíîìó çàñ³äàíí³ ïîñò³éíèõ
êîì³ñ³é Êè¿âðàäè, ï³äïèñóþòüñÿ ãîëîâàìè
â³äïîâ³äíèõ êîì³ñ³é òà ñåêðåòàðÿìè öèõ
êîì³ñ³é.

Ñòàòòÿ 13. Ðîáî÷³ ãðóïè ïîñò³éíèõ êîì³-
ñ³é Êè¿âðàäè

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ êîíêðåòíèõ íàïðÿì-
ê³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³, âèâ÷åííÿ ïèòàíü, ðîç-
ðîáêè ïðîåêò³â ð³øåíü Êè¿âðàäè ïîñò³éíà
êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ìîæå ñòâîðþâàòè ç³ ñâî-
ãî ñêëàäó òèì÷àñîâ³ ðîáî÷³ ãðóïè.

Òèì÷àñîâà ðîáî÷à ãðóïà ìîæå ñòâîðþ-
âàòèñÿ ó ñêëàä³ íå ìåíøå òðüîõ ÷ëåí³â ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿. ×ëåíè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿
Êè¿âðàäè ìîæóòü âõîäèòè äî ñêëàäó ê³ëü-
êîõ òèì÷àñîâèõ ðîáî÷èõ ãðóï.

Äî ñêëàäó òèì÷àñîâî¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè
âêëþ÷àþòüñÿ ÷ëåíè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè, ³íø³ äåïóòàòè Êè¿âðàäè, ÿê³ íå º
÷ëåíàìè ö³º¿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿, çà ¿õ çãî-
äîþ, à òàêîæ ìîæóòü âêëþ÷àòèñÿ ïðåä-
ñòàâíèêè ãðîìàäñüêîñò³, ôàõ³âö³ ó â³äïî-
â³äíèõ ñôåðàõ.

Ãîëîâà òà ñåêðåòàð òèì÷àñîâî¿ ðîáî÷î¿
ãðóïè îáèðàþòüñÿ â³äêðèòèì ãîëîñóâàí-
íÿì íà çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿â-
ðàäè á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â ÷ëåí³â ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ â³ä çàãàëüíîãî ñêëàäó êîì³ñ³¿.

Òèì÷àñîâà ðîáî÷à ãðóïà íå ìîæå ïðî-
âîäèòè çàñ³äàííÿ îäíî÷àñíî ç çàñ³äàííÿì
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè.

Âñ³ ÷ëåíè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè íå-
çàëåæíî â³ä òîãî, ÷è º âîíè ÷ëåíàìè òèì-
÷àñîâî¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè, ìîæóòü â³äâ³äóâàòè
çàñ³äàííÿ òèì÷àñîâî¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè òà áðà-
òè ó÷àñòü â îáãîâîðåíí³ ïèòàíü ç ïðàâîì
äîðàä÷îãî ãîëîñó.

Òèì÷àñîâà ðîáî÷à ãðóïà ïîäàº íàïðà-
öüîâàí³ íåþ ìàòåð³àëè íà ðîçãëÿä ïîñò³é-
íî¿ êîì³ñ³¿.

Íà çàñ³äàíí³ òèì÷àñîâî¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè
âåäåòüñÿ ïðîòîêîë, ÿêèé ï³äïèñóºòüñÿ ãî-
ëîâîþ òà ñåêðåòàðåì ðîáî÷î¿ ãðóïè.

Ñòàòòÿ 14. Ãîëîâà, çàñòóïíèê ãîëîâè òà
ñåêðåòàð ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè

Ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè:
1) îðãàí³çîâóº ðîáîòó êîì³ñ³¿;
2) ïðîâîäèòü ï³äãîòîâêó, ñêëèêàº ³ âåäå

çàñ³äàííÿ;
3) äàº äîðó÷åííÿ ÷ëåíàì êîì³ñ³¿;
4) ïðîâîäèòü ðîçïîä³ë ôóíêö³îíàëüíèõ

îáîâ’ÿçê³â ì³æ ÷ëåíàìè êîì³ñ³¿;
5) îðãàí³çóº ïîòî÷íó ðîáîòó êîì³ñ³¿ çà

ïðîô³ëåì ¿¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ êîîðäèíóº öþ ðî-
áîòó ç ³íøèìè êîì³ñ³ÿìè;

6) ïðåäñòàâëÿº êîì³ñ³þ ó â³äíîñèíàõ ç
îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, âè-
êîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêîþ
ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ), îð-
ãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ãðîìàäñüêèìè
îðãàí³çàö³ÿìè;

7) â³äïîâ³äàº çà ñêëàäàííÿ ïëàíó ðîáî-
òè íà êâàðòàë ç ïåðåë³êîì ïèòàíü íà êîæ-
íå çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿, ï³äãîòîâêó ïèòàíü äëÿ
ðîçãëÿäó íà çàñ³äàííÿõ êîì³ñ³¿;

8) çä³éñíþº êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì
ïëàíó ðîáîòè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè,
¿¿ ð³øåíü òà ðåêîìåíäàö³é ç ïèòàíü, ðîç-
ãëÿíóòèõ íà çàñ³äàííÿõ êîì³ñ³¿, òà ð³øåíü
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü, ÿê³ íàëåæàòü äî êîì-
ïåòåíö³¿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè;

9) îðãàí³çîâóº ðîáîòó ïî âèêîíàííþ ð³-
øåíü òà ðåàë³çàö³¿ âèñíîâê³â òà ðåêîìåí-
äàö³é ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè;

10) çàïðîøóº äëÿ ó÷àñò³ â ðîáîò³ ïîñò³é-
íî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ïðåäñòàâíèê³â âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó ðàäè, êåð³âíèê³â ï³äïðè-
ºìñòâ òà óñòàíîâ, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é
òà ñïåö³àë³ñò³â;

11) âåäå îñîáèñòèé ïðèéîì þðèäè÷íèõ
îñ³á òà ãðîìàäÿí çà ãðàô³êîì, çàòâåðäæå-
íèì êîì³ñ³ºþ;

12) äîâîäèòü äî â³äîìà ÷ëåí³â ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ³íôîðìàö³þ ïðî îô³ö³é-
í³ äîêóìåíòè, ëèñòè, ³íø³ ïîâ³äîìëåííÿ,
ùî íàä³éøëè òà ñòîñóþòüñÿ ä³ÿëüíîñò³ Êè-
¿âðàäè ³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè;

13) ï³äïèñóº çà äîðó÷åííÿì ³ â³ä ³ìåí³

ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ïðîåêòè ð³øåíü
Êè¿âðàäè òà ³íø³ äîêóìåíòè;

14) äîïîâ³äàº ïðîåêòè ð³øåíü, ðîçãëÿíó-
ò³ ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âðàäè, íà ïëå-
íàðíîìó çàñ³äàíí³ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè.

Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ ãîëîâè ïîñò³éíî¿ êî-
ì³ñ³¿ Êè¿âðàäè àáî íåìîæëèâîñò³ âèêîíàí-
íÿ íèì ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ç ³íøèõ ïðè-
÷èí éîãî ôóíêö³¿ çä³éñíþº çàñòóïíèê(è)
ãîëîâè êîì³ñ³¿ àáî ñåêðåòàð êîì³ñ³¿ â³äïî-
â³äíî äî íîðì âíóòð³øíüîãî Ðåãëàìåíòó
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè:

1) ñêëàäàº ïëàí ðîáîòè íà êâàðòàë ç ïå-
ðåë³êîì ïèòàíü íà êîæíå çàñ³äàííÿ êîì³-
ñ³¿, ãîòóº ïèòàííÿ äëÿ ðîçãëÿäó íà çàñ³äàí-
íÿõ êîì³ñ³¿, çàáåçïå÷óº çàñ³äàííÿ íåîáõ³ä-
íèìè ìàòåð³àëàìè äî ïîðÿäêó äåííîãî;

2) çä³éñíþº êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì
ïëàíó ðîáîòè êîì³ñ³¿, ¿¿ ð³øåíü ³ ðåêîìåí-
äàö³é ç ïèòàíü, ùî ðîçãëÿäàëèñü íà çàñ³-
äàííÿõ êîì³ñ³¿, òà ð³øåíü Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü, ÿê³ íàëåæàòü äî â³äàííÿ êîì³ñ³¿;

3) âèêîíóº çà äîðó÷åííÿì ãîëîâè êîì³-
ñ³¿ îêðåì³ éîãî ôóíêö³¿ ³ çàì³ùàº ãîëîâó ó
âèïàäêó éîãî â³äñóòíîñò³ àáî íåìîæëèâî-
ñò³ âèêîíàííÿ íèì ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â.

Ñåêðåòàð ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè:
1) áåðå ó÷àñòü ó ñêëàäàíí³ ïëàíó ðîáî-

òè íà êâàðòàë ç ïåðåë³êîì ïèòàíü íà êîæ-
íå çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿;

2) ãîòóº ïîðÿäîê äåííèé çàñ³äàííÿ êî-
ì³ñ³¿ òà â³äïîâ³äàº çà éîãî ñâîº÷àñíó ïåðå-
äà÷ó äî ñåêðåòàð³àòó Êè¿âðàäè;

3) áåðå ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ êîíòðîëþ çà
âèêîíàííÿì ïëàíó ðîáîòè êîì³ñ³¿, ¿¿ ð³-
øåíü òà ðåêîìåíäàö³é ç ïèòàíü, ðîçãëÿíó-
òèõ íà çàñ³äàííÿõ êîì³ñ³¿, òà ð³øåíü Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìïå-
òåíö³¿ êîì³ñ³¿;

4) îôîðìëÿº ïðîåêòè ð³øåíü, ðåêîìåí-
äàö³¿, çàïèòè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè,
ïðîòîêîëè çàñ³äàíü êîì³ñ³¿, ³íø³ äîêóìåí-
òè êîì³ñ³¿, ï³äïèñóº ðàçîì ç ãîëîâîþ (çà-
ñòóïíèêîì) ïðîòîêîëè çàñ³äàíü ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè;

5) ³íôîðìóº ÷ëåí³â ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü êîì³ñ³¿ ³ ðå-
çóëüòàòè ðîçãëÿäó ðåêîìåíäàö³é ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè;

6) îðãàí³çóº êîîðäèíîâàíó ðîáîòó ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ³íøèìè êîì³ñ³-
ÿìè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñï³ëüíèõ ïèòàíü;

7) ï³äïèñóº çà äîðó÷åííÿì ³ â³ä ³ìåí³ ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ïðîåêòè ð³øåíü
òà ³íø³ äîêóìåíòè.

Ñòàòòÿ 15. Ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè ÷ëåí³â ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè

×ëåíè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ìàþòü
ïðàâî:

1) âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ ïðî ðîçãëÿä íà
çàñ³äàííÿõ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè
áóäü-ÿêîãî ïèòàííÿ, ùî íàëåæèòü äî ¿¿ â³-
äàííÿ, à òàêîæ áðàòè ó÷àñòü â îáãîâîðåí-
í³ ðåêîìåíäàö³é, ïðîïîçèö³é, âèñíîâê³â,
ïðèéíÿòò³ òà ï³äãîòîâö³ ð³øåíü. Ïðîïîçè-
ö³ÿ ÷ëåíà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè íà
éîãî âèìîãó ïîâèííà áóòè ïðîãîëîñîâàíà
íà çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿;

2) âèêëàñòè ñâîþ îêðåìó äóìêó ùîäî
ïðèéíÿòîãî ð³øåííÿ, ðåêîìåíäàö³¿ ÷è âèñ-
íîâêó ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè, ÿêà äî-
äàºòüñÿ äî ïðîòîêîëó êîì³ñ³¿.

×ëåíè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè çî-
áîâ’ÿçàí³:

1) áóòè ïðèñóòí³ìè íà çàñ³äàííÿõ ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè òà áðàòè ó÷àñòü â
¿¿ ðîáîò³;

2) âèêîíóâàòè äîðó÷åííÿ, âèçíà÷åí³ ð³-
øåííÿìè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè. Ó
âèïàäêó íåâèêîíàííÿ äåïóòàòîì Êè¿âðà-
äè ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â ùîäî ðîáîòè â ïîñò³é-
í³é êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè, âèçíà÷åíèõ öèì Ïî-
ëîæåííÿì, òà â³äñóòíîñò³ éîãî á³ëüøå, í³æ
íà ïîëîâèí³ ïðîâåäåíèõ êîì³ñ³ºþ ïðîòÿ-
ãîì ðîêó çàñ³äàíü, ãîëîâà êîì³ñ³¿ âíîñèòü
íà ðîçãëÿä ñåñ³¿ Êè¿âðàäè ïèòàííÿ ïðî
ìîæëèâ³ñòü ïîäàëüøîãî ïåðåáóâàííÿ äåïó-
òàòà Êè¿âðàäè ó ñêëàä³ êîì³ñ³¿.

Ñòàòòÿ 16. Çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè ïîñò³é-
íèõ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè

Ðîáîòó ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè çà-
áåçïå÷óº â³äïîâ³äíèé â³ää³ë àáî óïðàâë³í-
íÿ ñåêðåòàð³àòó Êè¿âðàäè. Ïîñò³éí³ êîì³-
ñ³¿ Êè¿âðàäè çàáåçïå÷óþòüñÿ Êè¿âðàäîþ
äîñòàòí³ìè ïðèì³ùåííÿìè, íåîáõ³äíèì
òðàíñïîðòîì, çâ’ÿçêîì, êîìï’þòåðíîþ òà
³íøîþ îðãòåõí³êîþ, êàíöåëÿðñüêèì ïðè-
ëàääÿì.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради О. Дов ий
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Особливості 
трудової 
сфери столиці

Проблема пошуку роботи
вічна, як сам світ. Від
вирішення цієї проблеми
багато в чому залежить до!
ля людини. Мудреці стверд!
жували, стверджують і
стверджуватимуть: “Знай!
деш роботу до душі — знай!
деш щастя”. Якщо є потре!
ба у пошуку професії, то і є
фахівці, які допомагають у
цьому. Кожна цивілізована
держава має в своїй струк!
турі відповідну організацію.
У нас — це Державна служ!
ба зайнятості України. 

У столиці безпосередньо
цими питаннями опікуєть!
ся Київський міський
центр зайнятості. Тому,
ідучи на інтерв’ю до дирек!
тора КМЦЗ Олександра
Мельника, налаштовував
себе, так би мовити, на
стандартний “цифровий”
діалог зверхньо аналітич!
ної спрямованості. Проте
керівник столичного цент!
ру не став ховатися за дося!
гнення і демонструвати
різні графіки, а окреслив
коло проблем, які дуже тур!
бують ринок праці міста.
І не тільки окреслив, а й
визначив шляхи вирішен!
ня деяких з них. 

— Існують різні, часто
навіть полярні погляди на
проблему безробіття і без�
робітних, — каже Олек�
сандр Володимирович. —
Самодостатні люди, які ма�
ють роботу, вважають без�
робіття — надуманим, а
безробітних — ледарями,
які не хочуть працювати. В
той же час інші, більш
слабкі особистості, які за�
лишилися без місця робо�
ти, скаржаться на недостат�
ню увагу з боку держави. 

— На що ж їм скаржитися,
адже, на перший погляд, у
загальноміській базі ва!
кансій — понад 50 тисяч
пропозицій? Здається, яке
ж безробіття може бути в
такій ситуації?

— Час від часу мені дово�
диться чути таке питання.
Справа в тому, що не�
обхідно чітко розрізняти
поняття “безробіття” і “без�
робітний”. Ці слова, хоча і
схожі, проте мають абсо�
лютно різне соціальне зна�
чення. Безробіття — це
явище, яке ми ПОВИННІ
контролювати з метою не�
допущення соціально і
політично загрозливої си�
туації в місті. А без�
робітний — наш з вами гро�
мадянин, який за певних
обставин втратив роботу, а
отже — потребує державної
підтримки. До цієї кате�
горії потрапляють і чинов�
ники високого рангу, і гро�
мадяни, які тривалий час
не працюють, і ті, ква�
ліфікаційний рівень яких
не задовольняє робото�
давців, або які, навпаки,
мають високу самооцінку,
і пропозиції роботи та
рівень оплати їх не задо�
вольняють. 

Приміром, електромонте�
ра працевлаштувати не�
складно, однак якщо його
попередня заробітна плата
відповідно до його кваліфі�
кації перевищувала шість
тисяч гривень, то з пошу�
ком адекватної вакансії ви�
никають складнощі. Чи як
знайти робоче місце для
водія, що все життя працю�
вав за фахом, однак у яко�
го ДАІ вилучила посвідчен�
ня? А закон вимагає про�
понувати їм роботу із
рівноцінною зарплатою та
обов’язково — виходячи з
їхнього досвіду, кваліфіка�
ції. Закон не дозволяє зня�
ти їх з обліку, і такі грома�
дяни можуть бути офіцій�

ними безробітними впро�
довж невизначеного часу.
Ми мали таку людину, яка
перебувала на обліку з 1986
року, від усіх пропозицій
роботи відмовлялася, а їх
було понад 100, при цьому
закидав усі можливі
інстанції своїми листами та
скаргами. 

Також людину не можна
примусово направити на
підприємство для праце�
влаштування, на перепідго�
товку або на громадські ро�
боти. Маємо враховувати і
те, що серед безробітних дві
третини — жінки. А біль�
шість роботодавців бажа�
ють бачити на посадах саме
чоловіків, хоча не завжди
про це говорять відкрито. 

Є серед громадян і такі,
що “де�юре” вважаються
незайнятими трудовою
діяльність або безробітни�
ми, однак “де�факто” пра�
цювати не хочуть і не зби�
раються — або живуть за
рахунок родичів, або зда�
ють в оренду житло, або
працюють на “чорному”
ринку, або знаходять інші
джерела для існування. 

Потрібні вчора, 
сьогодні, завтра
— Часто доводиться чути
про “актуальні” та “неак!
туальні” професії. Наскіль!
ки важлива така постанов!
ка питання для сучасного
ринку праці Києва? 

— Дуже важлива. Ця проб�
лема хвилює не тільки
працівників та робото�
давців. Відповідь бажають
отримати сьогоднішні ви�
пускники шкіл, які плану�
ють своє подальше навчан�
ня та майбутню кар’єру,
їхні батьки, які хочуть бу�
ти впевненими у тому, що
витрачені сьогодні гроші на
освіту дитини завтра не пе�
ретворяться на безглузду
інвестицію. Це питання
вкрай важливе і для міської
влади, яка розробляє стра�
тегічні програми розвитку
столиці. 

Дійсно, є професії, що
потрібні сьогодні і завтра.
Це — токарі і слюсарі,
електрозварники і муляри,
водії і автослюсарі. Також
місто завжди потребувати�
ме продавців, кухарів, бар�
менів, офіціантів, праців�
ників готельного господар�
ства. 

— А як же так популярні
серед молоді юристи, мене!
джери, економісти? 

— Поширена думка про те,
що існує надлишок цих
професій. Проте ці спе�
ціалісти дуже потрібні су�
часному великому місту,
адже жодне підприємство
не може ефективно функ�
ціонувати без кваліфікова�
ного економіста чи розум�
ного менеджера. Існує по�
пит і на фахових юристів.
Я підкреслюю — на фахо�
вих. Більше того, на мою
думку, в нашому суспільс�
тві поки що надзвичайно
низький рівень юридичної
культури. Ми намагаємося
вирішувати проблеми са�
мостійно, не звертаючись за
порадою до спеціалістів у
галузі права. Звідси і казу�
си. Я впевнений, що ситу�
ація обов’язково зміниться
на краще і порада квалі�
фікованого юриста стане
обов’язковою для кожного
з нас під час ухвалення
важливого рішення.

— Погодьтеся, порада
справжнього спеціаліста
завжди є корисною. Що
стосується сфери трудових
стосунків, то таким фахо!
вим радником повинна бу!
ти державна служба зайня!

тості. Наскільки висока
довіра громадян до цієї
структури? Здається, ви
піднімали це питання, ко!
ли були в гостях у Дмитра
Джангірова на його “Ве!
чірній каві”…

— На щастя, довіра до на�
шої служби зростає
порівняно з іншими так
званими джерелами пошу�
ку вакансій. Тоді ж, у пря�
мому ефірі, із тих, хто за�
телефонував до студії, 56
відсотків сказали, що пере�
вагу під час пошуку роботи
надають саме КМЦЗ і
тільки один відсоток поста�
вили на перше місце оголо�
шення в приватних видан�
нях. Це не дивно, адже ми
майже завжди маємо ви�
черпну інформацію про ро�
ботодавця, що пропонує ва�
кансію, і, що головне, го�
тові відповідати за неї пе�
ред пошукачем роботи.

“Робочі човники” 
і всі, всі, всі…
— Спостерігаючи за
діяльністю Київського
міського центру зайня!
тості, можна помітити, що
значний акцент робиться
саме на кваліфіковане
інформування населення…

— Людство давно визначи�
ло для себе: хто володіє
інформацією — той володіє
світом. Тому ми допома�
гаємо людям дізнатися про
шляхи і кроки, завдяки
яким вона може знайти
своє місце в професійному
житті. Значну увагу
приділяємо формуванню
грамотного світогляду в
цій сфері у молоді, яка
стоїть на порозі трудового
життя. Насамперед, роз�
повідаємо про перспектив�
не і неперспективне нав�
чання з огляду на майбутнє
працевлаштування. Сьо�
годні існує повна відір�
ваність вищої школи від
реальної потреби ринку
праці. Я не стверджую, що
в Києві випускники вищо�
го навчального закладу
відразу прямують до
центрів зайнятості. За рік з
питань працевлаштування
до нас звернулися кілька�
сот вчорашніх студентів.
Цифра, здається, невели�
ка, однак і вона нас турбує.
Я вважаю, що жоден ви�
пускник вищої школи не
повинен залишатися без
гарантованого робочого
місця. 

— А ще які проблемні про!
цеси характерні зараз для
столичного ринку праці?

— Ми часто чуємо вислів
“ринок праці”… Проте що
стосується сьогодення, мо�
ва йде, скоріше, не про ри�
нок, а про базар. Ніхто не
може назвати точну цифру,
скільки громадян працю�
ють на робочих місцях,
створених нашим містом,
скільки іногородніх прий�
няв Київ, скільки з них
мешкають в столиці по�
стійно, а скільки є “робочи�
ми човниками” — тобто
зранку приїжджають на ро�
боту, а ввечері повертають�
ся до власних домівок.
Невідомо, скільки приват�
них підприємців займають�
ся бізнесом у нашому місті,
адже закон дозволяє отри�
мати відповідну ліцензію,
наприклад, в Умані, а пра�
цювати в Києві. 

Згідно з переписом насе�
лення, в столиці мешкає
2,7 мільйона жителів. Од�
нак реально їх майже вдвічі
більше. І всі ці люди кори�
стуються дотаційними га�
рячою і холодною водою,
опаленням, їздять на до�
таційному громадському

транспорті, врешті�решт
купують найдешевший в
Україні київський хліб. 

— Проте, як свідчить прак!
тика мегаполісів, майже у
всіх великих містах, особ!
ливо столицях, значну
частку працівників склада!
ють саме такі “робочі
мігранти”…

— Все було б нічого, якби
до міського бюджету від
них надходили повноцінні
податки. А їх можна отри�
мати лише з повноцінної за�
робітної плати. Маю на
увазі не лише розмір. Та ж
заробітна плата, що ви�
дається “в конверті”, сто�
лиці нічого не дає. Те, що
подібна “конвертація”
існує, я чітко бачу по рівню
оплати, який пропонують
роботодавці у вакансіях,
що надходять від них до
міського центру зайня�
тості. Чи працюватиме то�
кар вищого розряду за про�
голошені підприємцем
1000�1500 гривень на
місяць? Звісно, що ні. 

— Багато фахівців назива!
ють одним із факторів, що
створюють передумови для
таких “пропозицій”, існу!
вання неконтрольованого
ринку дешевої робочої си!
ли, основу якого складають
саме іногородні. Чи дійсно
це є проблемою для Києва?

— На жаль, це так. Велика
кількість іногородніх пра�
цівників, якщо дозволите
такий вислів, збиває темпе�
ратуру на ринку праці
міста, мовою біржовиків,
охолоджує його. Пропо�
зиція дешевої робочої сили
дозволяє певній частині ро�
ботодавців не шукати нові
технології, не міняти мо�
рально і технічно застаріле
обладнання, уникати того,
що ми називаємо “додатко�
вий соціальний пакет”… Це
теж не йде на користь
місту, столичному бюдже�
ту, простому киянину. 

З хворої голови
— на здорову
— Серед понад 50!ти тисяч
вакансій, що має база
Київського міського цент!

ру зайнятості, таких не!
вигідних пропозицій від ро!
ботодавців багато?

— Начебто повинно бути
все гаразд: безробітних ма�
ло, роботи багато. Однак
яка це робота? Дві третини
від загального числа ва�
кансій — робітничі про�
фесії. Близько 11�ти
відсотків місць мають зар�
плату у мінімальному
розмірі, майже половина —
до 1000 гривень. Звісно, ки�
ян такі пропозиції не вла�
штовують, та, мабуть, не на
мешканців столиці така ро�
бота розрахована. 

— Відомо, що низька опла!
та призводить до низької
якості і продуктивності
праці. Яку загрозу несе ця
формула для столиці?

— Безконтрольний наплив
іногородніх, готових пра�
цювати за будь�яку зарпла�
ту, призводить не тільки до
низької якості робочих
місць, але тягне за собою
негативні соціальні наслід�
ки. Це — реальна загроза
сьогодення, а не найближ�
чого майбутнього, як дехто
вважає. Ситуація зовсім не
сприяє формуванню цивілі�
зованої культури підприєм�
ництва, розуміння робото�
давцем своєї соціальної
ролі. Навіщо бізнесмену
піклуватися про нормальні
умови праці, коли можна
найняти дешеву та безправ�
ну робочу силу?! Навіщо за�
безпечувати їх житлом?!
Такі підприємці думають:
“Нехай про це міська влада
замислюється — на те вона
і влада”. Головне для такої
людини — “закрити” проб�
лему свого невдалого ме�
неджменту. 

— Чи можна запобігти по!
дальшому погіршенню си!
туації?

— Прикро, проте факт: нині
відсутній облік процесів як
внутрішньої, так зовнішньої
трудової міграції. Якщо, на�
приклад, сьогодні працевла�
штування іноземців у робо�
тодавців�юридичних осіб за�
конодавством України дея�
ким чином врегульоване, то
легалізація діяльності іно�
земних суб’єктів підприєм�
ницької діяльності (фізич�

них осіб) — справа, м’яко
кажучи, не дуже впорядко�
вана. В’їхав до країни, за�
реєструвався як під�
приємець�фізична особа,
сплачуй єдиний податок —
і стій собі на базарі, торгуй
курагою або джинсами. Все!
І жодного контролю з боку
влади. І це не тому, що вла�
да не хоче контролювати, а
тому, що відсутні механізми
справжнього, належного та
дієвого контролю. Такі схе�
ми, якщо добре подумати,
виписати нескладно. На
мою думку, варіантів є
декілька. Ми готові запро�
понувати їх столичній вла�
ді. Це дозволить повернути
процеси, що відбуваються
на ринку праці Києва, у ке�
роване русло, і зможе стати
основою для запровадження
механізму на загальнодер�
жавному рівні. 

— Якою в цьому плані ви
бачите взаємодію столич!
ної влади із Київським
міським центром зайня!
тості?

— На щастя, проблему ро�
зуміє не тільки наша служ�
ба. На те, що стосується
стихійних міграційних про�
цесів на ринку праці, звер�
нув свою увагу і мер Києва
Леонід Михайлович Черно�
вецький. Він ставить питан�
ня чітко: чому кияни мають
сплачувати зі своєї кишені
прибутки окремих робото�
давців? Так, іноземному
громадянину, щоб працюва�
ти в Києві, потрібно отрима�
ти відповідний дозвіл. Чому
б не поширити цю практику
на іногородніх? Якщо робо�
тодавцю потрібні працівни�
ки — подай заявку до служ�
би зайнятості, обґрунтуй її,
отримай дозвіл, сплати до
міського бюджету певний,
встановлений рішенням
міської влади платіж, і ли�
ше тоді приймай на
підприємство людей з інших
регіонів держави. 

— Чи готова взяти на себе
цю роботу міська служба
зайнятості?

— Ми готові виконувати
будь�яку роботу, яка йде на
користь місту і киянину.

Розмовляв�

Оле�сандр�ВІТОВСЬКИЙ

Ринок праці чи базар?



1144 ДДООЗЗВВІІЛЛЛЛЯЯ Хрещатик  24 червня 2008

Ïàðàä àí³ìàòîð³â
Ó Êèºâ³ â³äêðèºòüñÿ âèñòàâêà “Õóäîæíèêè
óêðà¿íñüêî¿ àí³ìàö³¿”

— Ïî-ïåðøå, öå íå ðàçîâà àê-
ö³ÿ, âîíà º ÷àñòèíîþ íèçêè ìèñ-
òåöüêèõ ïðîåêò³â, îðãàí³çîâàíèõ
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ àäì³í³ñòðà-
ö³ºþ, Êè¿âñüêèì ìåä³àõîëäèíãîì,
Öåíòðîì ºâðîïåéñüêèõ ãóìàí³-
òàðíèõ äîñë³äæåíü òà Öåíòðîì
þäà¿êè ÍàÓÊÌÀ, âèäàâíèöòâîì
“Äóõ ³ Ë³òåðà”,— ðîçïðîâ³â ïàí
Ô³íáåðã.— Ïîòÿãîì ðîêó ìè çà-
ïëàíóâàëè ïðîâåñòè ø³ñòü âèñòà-
âîê. Êð³ì ö³º¿, áóäå åêñïîçèö³ÿ
óêðà¿íñüêîãî ñàìâèäàâó — îïî-
çèö³éí³ ãàçåòè, æóðíàëè, ïåðå-
âàæíî ïåð³îäó 1960—1980-õ. Çãî-
äîì ïðåäñòàâèìî òåàòðàëüíèõ õó-
äîæíèê³â, ó÷í³â ñëàâåòíîãî Äà-
íèëà Ë³äåðà. Ïëàíóºìî ðåàë³çóâà-
òè ïðîåêò, ïðèñâÿ÷åíèé ïàì’ÿò³
Ñåðã³ÿ Ïàðàäæàíîâà. Çîêðåìà,
ïîêàæåìî çíàìåíèò³ ê³íîñòð³÷êè
ìàéñòðà, à òàêîæ ô³ëüì óêðà¿í-
ñüêîãî ðåæèñåðà Ðîìàíà Øèðìà-
íà ïðî Ïàðàäæàíîâà — “Íåáåç-
ïå÷íî â³ëüíà ëþäèíà”. Ùå îäèí
ïðîåêò — “Êíèãà â îäíîìó ïðè-
ì³ðíèêó”. Éäåòüñÿ ïðî ðîáîòè,
ÿê³ áóëè ï³äãîòîâàí³ äî âèäàííÿ,
àëå ç ïåâíèõ ïðè÷èí, çîêðåìà ÷å-

ðåç öåíçóðó, íå âèéøëè ó ñâ³ò. ²
íàñàìê³íåöü — âèñòàâêà “Àâòî-
ïîðòðåòè óêðà¿íñüêèõ õóäîæíè-
ê³â”. Äóæå ö³êàâî äèâèòèñÿ, ÿêè-
ìè áà÷àòü ñàìèõ ñåáå ìàéñòðè:
õòî ç ³ðîí³ºþ, õòî ç ïàôîñîì...

— ×è º ÿêàñü ñï³ëüíà ³äåÿ, ùî
îá’ºäíóº òàê³, íà ïåðøèé ïîãëÿä,
ð³çí³ ïðîåêòè?

— ªäèíî¿ òåìàòè÷íî¿ ë³í³¿,
çâ³ñíî, íåìàº. Àëå º ñï³ëüíà ìå-
òà: ïîêàçàòè ðîáîòè òàëàíîâèòèõ
ìàéñòð³â, ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ
ìèñòåöüêèõ öåõ³â.

— Ó ðàìêàõ ïðîåêòó “Õóäîæíè-
êè óêðà¿íñüêî¿ àí³ìàö³¿” áóäå ïðåä-
ñòàâëåíî ðîáîòè 20 õóäîæíèê³â
öüîãî æàíðó. Ñêëàäíî áóëî îðãà-
í³çóâàòè òàêó ê³ëüê³ñòü ëþäåé?

— ² òàê, ³ í³. Óêðà¿íñüê³ àí³ìà-
òîðè, ì’ÿêî êàæó÷è, íå ðîçáåùå-
í³ óâàãîþ àí³ ç áîêó âëàäè, àí³ ç
áîêó ñóñï³ëüñòâà. Òîìó á³ëüø³ñòü
ç íèõ ðàäî â³äãóêíóëèñÿ íà ïðîïî-
çèö³þ âçÿòè ó÷àñòü ó òàêîìó ïðî-
åêò³, à äàë³ âæå ï³äêëþ÷èëèñÿ ìè,
ñïèðàþ÷èñü íà äîñâ³ä îñòàíí³õ ðî-

ê³â, — âèñòàâêà “Êóëüòóð-ë³ãè” â
Íàö³îíàëüíîìó õóäîæíüîìó ìóçå¿
Óêðà¿íè, åêñïîçèö³ÿ ðîá³ò õóäîæ-
íèê³â âèäàâíèöòâà â ÍàÓÊÌÀ.

— ×èì îñîáëèâà öÿ àêö³ÿ?
— Ïðîåêò ìàòèìå ê³ëüêà åòàï³â.

Íà â³äêðèòò³ â³äáóäåòüñÿ òâîð÷èé
âå÷³ð ó÷èòåëÿ áàãàòüîõ ìàéñòð³â
óêðà¿íñüêî¿ àí³ìàö³¿ ªâãåíà Ñèâî-
êîíÿ. Áóäå ïîêàçàíî ÿê êëàñè÷í³,
òàê ³ íîâ³ ñòð³÷êè. Îêðåìèé áëîê
âèñòàâêè — ïðåçåíòàö³ÿ Ì³æíà-
ðîäíîãî ôåñòèâàëþ àí³ìàö³¿
“Êðîê”. ², çâ³ñíî, ïðåäñòàâèìî
æèâîïèñí³ òà ãðàô³÷í³ ðîáîòè,
ìàëþíêè íà öåëóëî¿ä³, ëÿëüêè
ìóëüòèïë³êàö³éíèõ ïåðñîíàæ³â
(çàãàëîì ¿õ äî ñîòí³) óêðà¿íñüêèõ
õóäîæíèê³â-àí³ìàòîð³â: Ðîìàíà
Àäàìîâè÷à, Îëåêñàíäðà Ãóíüêîâ-
ñüêîãî, Åäóàðäà Êèðè÷à, Íàòàë³
Ìàð÷åíêîâî¿, Ñåðã³ÿ Ìåëüíè÷åí-
êà, Îëåãà Ïåäàíà, ²ðèíè Ñìèðíî-
âî¿, Íàòàë³¿ ×åðíèøîâî¿, Í³íè òà
Ìèêîëè ×óðèëîâèõ é ³íøèõ.
Ñïîä³âàºìîñÿ, áóäå ö³êàâî

Записала Олеся НАЙДЮК,
“Хрещати ”

У раїнсь а ш ола аніма-
ційних фільмів — одна зі
знаних світі. Протя ом
своєї більш ніж шістдеся-
тилітньої історії знято до
сотні фільмів, роботи
раїнсь их м льтиплі ато-

рів виставляли на числен-
них вистав ах за ордо-
ном, їх відзначено прес-
тижними на ородами на
різноманітних міжнарод-
них фестивалях. Саме
цьом вид мистецтва
присвячено прое т під на-
звою "Х дожни и раїн-
сь ої анімації", що від-
риється завтра о 18.00
Галереї мистецтв імені
Олени Замостян (зала
"ПідWALL") К льт рно-
мистець о о центр Ки-
єво-Мо илянсь ої а адемії
і триватиме до 15 липня.
"Хрещати " про цю а цію
розповів один з її рато-
рів Леонід.

Ô
îò
î 
Ï
àâ
ëà
 Ï

À
Ù
ÅÍ

Ê
À



Хрещатик 24 червня 2008 РРІІЗЗННЕЕ 1155

Київсь�а	місь�а	�валіфі�аційно-

дисциплінарна	�омісія	адво�ат�-

ри терміново	 ви�ли�ає	 адво�ата

Д’ячен�а	Оле�сандра	Платоновича,

свідоцтво	№	236	від	20.01.94 р.,	ви-

дане	КМ	КДКА,	на	засідання	дис-

циплінарної	 палати	 по	 роз�ляд�

с�ар�и	на	йо�о	дії,	я�е	відб�деться

26	червня	2008	ро��,	о	12.00,	за	ад-

ресою:	 в�л.	 Білор�сь�а,	 30,	 в

приміщенні	КМ	КДКА.	В	разі	неяв�и

питання	б�де	роз�лян�те	по	с�ті	без

вашої	�часті.

Гороскоп киянина на 24 червня
Сьо�одні	слід	дбати	про	д�ш�,	д�мати	про	вічне,	а	мирсь�і	проблеми	залишити	на	др��ом�	плані.

Озирніться	назад,	підбийте	підс�м�и	мин�ло�о	місяця	з	�рах�ванням	здоб�т�ів	та	помило�	і	знайдіть

причин�	не�араздів	�	�либинах	власної	психі�и.	Головне	—	не	впадати	�	відчай	через	безсилля	перед

земними	переш�одами.	Я�що	ви	�свідомили,	для	чо�о	живете,	маєте	висо��	бла�ородн�	мет�,	тоді

силою	д�мо�	 і	поч�ттів	можете	�спішно	змоделювати	своє	майб�тнє.	Мрії	нинішньо�о	дня	—	це

спосіб	�ер�вати	власною	долею.	Вживати	хімічні	медпрепарати	протипо�азано.

ОВНИ,	поб�дьте	на	самоті,	займіться	а�тотренін�ом,	помедит�йте	на	природі,	постарайтеся	піймайти	“�айф”

під	зв��и	приємної	м�зи�и...	А	насамперед	с�иньте	�амінь	образ	—	тоді	настане	моральне	поле�шення,	д�ша

роз�вітне	радістю.	

ТЕЛЬЦІ,	дайте	волю	творчій	�яві,	намалюйте	пензлем	мрій	те,	що	вам	потрібно	для	повно�о	щастя,	і	диво

не	забариться!

БЛИЗНЯТА,	ви	пра�нете	зійти	на	олімп	самовдос�оналення?	Жодної	проблеми	немає.	Нині	він	асоціюється

з	д�ховною	зрілістю,	�мінням	пізнавати	життєві	прем�дрості,	б�ти	терплячими	та	поблажливими	до	ч�жих	вад,

тон�о	відч�вати	потреби	оточення.	Усвідомили?..

РАКИ стр�менять	чарівністю.	Презент�йте	себе,	мил�йте	о�о,	несіть	людям	естетичн�	й	ч�ттєв�	насолод�.

Я�що	ваші	ідеї	та	пере�онання	оточенню	до	вподоби,	не	драт�ють,	а	справедлива	�рити�а	сприймається	із

вдячністю	—	ви	на	правильном�	шлях�,	тож	совісті	не	заплям�єте.	

ЛЕВИ,	 се�с�альний	ма�нетизм	 та	 відданість	 �оханом�	—	ось	 “ланцю�”,	 завдя�и	 я�ом�	можна	 тримати

с�п�тни�а	серця	та	насолодж�ватися	інтимними	�тіхами.	Не	проґавте	сво�о	зоряно�о	час�	на	любовній	арені!

ДІВИ,	я�що	не	б�дете	принциповими,	зможете	пороз�мітися	з	�сіма	�омпаньйонами	та	�спішно	попрацювати

на	бла�о	спільних	інтересів,	а	в	особистом�	житті	насолодитися	п’ян�им	ароматом	подр�жньо�о	щастя.	

ТЕРЕЗИ,	спрям�йте	свій	енер�опотенціал	на	вівтар	сл�жбових	дося�нень,	роботодавці	б�д�ть	�	захваті	від

подвижництва,	що	позитивно	позначиться	на	�аманці	та	зміцненні	�ар’єрних	р�бежів.

СКОРПІОНИ,	вир�шайте	в	романтичне	плавання,	поп�тний	форт�нний	вітер	приб’є	ваше	с�дно	до	омріяно�о

райсь�о�о	бере�а	любовних	насолод.

СТРІЛЬЦІ,	хвороблив�	реа�цію	на	�ар’єрні	не�аразди	можна	нейтраліз�вати,	зосередившися	на	вн�трішньом�

світі.	Наведіть	лад	�	д�шевном�	храмі,	виметіть	мотлох	не�ативних	д�мо�	і	вп�стіть	т�ди	сонце	�дачі.

КОЗОРОГИ,	не	с�діть	і	не	с�димі	б�дете.	Спіл��йтеся	лише	з	людьми,	до	я�их	лежить	серце,	тоді	�ни�нете

спо��с.	Лихословити	й	ос�верняти	себе	не�ативними	д�м�ами,	емоціями	заборонено.	Пра�ніть	до	вн�трішньої

чистоти,	і	не�аразди	вас	не	спіт�ають.

ВОДОЛІЇ,	в	ролі	д�хівни�а,	я�ом�	сповід�ються	в	�ріхах	та	в	�о�о	ш��ають	підтрим�и,	ви	б�дете	неперевершені.

Залишайтеся	на	цій	хвилі	й	наповнюйте	життєве	депо	емоціями	щастя	від	то�о,	що	�ом�сь	стало	ліпше,	тоді

й	здоров’я	додасться.

РИБИ,	 силою	 самонавіювання	 ви	 здатні	 навіть	 �ори	 зр�шити	 з	місця,	 �оловне	—	 �спішно	 провести	 цей

“рит�ал”	для	пере�од�вання	своїх	не�ативних	психоло�ічних	�станово�	на	позитивні	про�рами	і	змоделювати

�арне	майб�тнє.	 Тіль�и	 врахов�йте	 інтереси	 оточення.	 Зради	 партнерів	 (шлюбних,	 ділових)	 вам	 доля	 не

пробачить	�

Під�от�вала	Любов	ШЕХМАТОВА,	астроло�

О�олошення	�он��рс�
на	зал�чення	юридичних	осіб	до	спільної	�часті	в	�омпле�сній

ре�онстр��ції	об’є�тів	санаторію	СБ	У�раїни	“Одеса”

та б�дівництві	житлових	б�дин�ів	з	об’є�тами	соціальної

інфрастр��т�ри	та	підземним	пар�ін�ом	на	території	санаторію

СБ	У�раїни	“Одеса”

Замовни�	�он��рс�:	Сл�жба	безпе�и	У�раїни.

Поштова	адреса:	01034,	м.	Київ,	в�л.	Володимирсь�а,	33.

Предмет	�он��рс�:	зал�чення	юридичних	осіб	до	спільної	�часті	в	�омпле�сній

ре�онстр��ції	 об’є�тів	 санаторію	СБ	 У�раїни	 “Одеса”	 та	 б�дівництві	 житлових

б�дин�ів	з	об’є�тами	соціальної	інфрастр��т�ри	та	підземним	пар�ін�ом	на	території

санаторію	СБ	У�раїни	“Одеса”	по	в�л.	Франц�зь�ий	б�львар,	52,	�	м.	Одеса.

До	�часті	�	попередній	�валіфі�ації	запрош�ються	юридичні	особи	(резиденти

або	нерезиденти).

Умови	проведення	попередньої	�валіфі�ації	та	�он��рс�	можна	отримати

за	адресою:	м.	Київ,	в�л.	Малопідвальна,	16.

Відповідальні	 за	 проведення	 �он��рс�:	 Кирилен�о	 Оле�	 Петрович,	

тел.	(044)	255-85-85,	Швид�ий	Оле�сандр	Ві�торович,	тел.	(044)	390-16-83.

Пропозиції	приймаються	щоденно	до	�інцево�о	термін�	з	9.00	до	18.00

за	адресою:	м.	Київ,	в�л.	Малопідвальна,	16.

Кінцевий	термін	подання	пропозицій:	до	10.00	27	червня	2008	ро��.

Місце	та	дата	роз�риття	пропозицій:	м.	Київ,	в�л.	Воровсь�о�о,	11,	о	15.00

27	червня	2008	ро��.

За	роз’ясненнями	стосовно	�мов	�он��рс�	звертатися	�	письмовій	формі

за	адресою:	01034,	м.	Київ,	в�л.	Золотоворітсь�а,	5.

ВІДКРИТЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	

“ЕРСТЕ	БАНК”

повідомляє	про	проведення	позачер�ових	за�альних

зборів	а�ціонерів	бан��,	я�і	відб�д�ться	21	серпня	

2008	ро��	о	12.00	за	адресою:	

місто	Київ,	в�л.	Де�тярівсь�а,	ЗЗ-в.

Порядо�	денний:

1. Обрання	�олови	та	се�ретаря	за�альних	зборів	а�ціонерів	ВАТ	“Ерсте	Бан�”.

2. Зміни	в	с�ладі	Спостережної	ради	ВАТ	“Ерсте	Бан�”.

3. Зміна	місцезнаходження	ВАТ	“Ерсте	Бан�”.

4. Внесення	змін	до	стат�т�	ВАТ	“Ерсте	Бан�”.

Реєстрація	�часни�ів	за�альних	зборів	а�ціонерів	бан��	з	11.30	до	11.55	за	місцем

проведення	зборів.

До	�ва�и	а�ціонерів	Від�рито�о	а�ціонерно�о

товариства	“Київтелемонтаж”

Від�рите	а�ціонерне	товариство	“Київтелемонтаж”	(надалі	—	Товариство)

повідомляє	 про	 с�ли�ання	 За�альних	 зборів	 а�ціонерів,	 я�і	 відб�д�ться

14 серпня	2008	ро��	о	15.00	за	адресою:	м.	Київ,	в�л.	Дмитрівсь�а,	30.

Порядо�	денний:

1.	Прийняття	рішення	про	внесення	змін	до	до�оворів,	��ладених	на	с�м�,	що

перевищ�ють	в�азан�	в	стат�ті	Товариства.

Реєстрація	а�ціонерів	б�де	проводитися	в	день	проведення	За�альних	зборів

а�ціонерів	з	14.40	до	14.50.

Учасни��	за�альних	зборів	а�ціонерів	необхідно	мати	при	собі:

� до��мент,	що	посвідч�є	особ�;

� для	представни�ів	а�ціонерів	—	дор�чення	на	право	�часті	�	зборах,	оформлене

�	відповідності	до	чинно�о	за�онодавства.

А�ціонери	мож�ть	ознайомитися	з	матеріалами	стосовно	питань	поряд��	денно�о

та	отримати	додат�ов�	інформацію	за	адресою:	У�раїна,	м.	Київ,	в�л.	Дмитрівсь-

�а, 30,	тел.	490-67-65.

Генеральний	дире�тор	ВАТ	“Київтелемонтаж”

Святошинсь�ии	районний	с�д	м.	Києва	ви�ли�ає	Костіна	Валерія	Михайловича

в	с�дове	засідання	на	03.07.2008	ро��	о	12.00	�	справі	за	позовом	Костіної	Т.М.

до	Костіна	В.М.,	3-тя	особа:	ор�ан	опі�и	та	пі�л�вання	Святошинсь�ої	РДА	м.	Києва,

про	позбавлення	бать�івсь�их	прав,	я�е	відб�деться	в	приміщенні	с�д�	за	адресою:

03148,	м.	Київ,	в�л.	Я.	Коласа,	27-А,	під	�олов�ванням	с�дді	Оздоби	М.О.

С�ддя	М.О.	Оздоба.

11	серпня	2008	ро��	б�д�ть	проведені	

за�альні	збори	а�ціонерів	

За�рито�о	а�ціонерно�о	товариства

“Місь�довід�а”

(далі	—	Товариство).	Збори	відб�д�ться	за	адресою:	

01135,	м.	Київ,	в�лиця	Чорновола,	2,	приміщення	84.	

Реєстрація	а�ціонерів	розпочнеться	о	10.00	

та	за�інчиться	об	11.00.

На	порядо�	денний	виносяться	питання	про:

1. Обрання	Голови	та	Се�ретаря	за�альних	зборів	а�ціонерів	Товариства.

2. Передач�	ведення	реєстр�	власни�ів	іменних	цінних	паперів	Товариства.

3. Затвердження	до�овор�	на	ведення	реєстр�	власни�ів	 іменних	цінних	паперів

Товариства.

Дире�ція	ДКУ	“Державна	а�адемічна	чоловіча

хорова	�апела	У�раїни	ім.	Л.М.	Рев�ць�о�о”,
�од	за	ЄДРПОУ	02226079,

місцезнаходження:	м.	Київ-04, в�л.	Басейна, 1/2,

повідомляє	про	змін�	назви	�станови	в	зв’яз��	з	реор�анізацією

шляхом	перетворення	�	�ом�нальний	за�лад	

“Концертний	за�лад	��льт�ри	“М�ніципальна	а�адемічна

чоловіча	хорова	�апела	ім. Л.М.Рев�ць�о�о”	з	1	серпня	2008	р.

До	�ва�и	ЗАТ	“Лідер-Кредит”.

Печерсь�ий	районний	с�д	м.	Києва	ви�ли�ає	вас	я�	відповідача	в	с�дове	засідання

по	цивільній	справі	 за	позовом	ЗАТ	 “Бан�	Петро�оммерц-У�раїна”	до	ЗАТ	 “Лідер-

Кредит”,	Майзель	Софії	Хаім-Ян�елівни	про	стя�нення	с�ми	бор��,	я�е	призначено	на

08.07.2008	об	11.00,	за	адресою:	м.	Київ,	в�л.	Хрещати�,	42-а,	�аб.	32.

С�ддя	М.К.	Гримич.

Святошинсь�ий	районний	с�д	м.	Києва	повідомляє,	що	8	липня	2008	ро��	об	11.00	під

�олов�ванням	с�дді	А.П.	Чалої	б�де	роз�лядатись	цивільна	справа	за	позовом	Широ�ової	Тетяни

Єв�енівни	 до	Широ�ова	Василя	Ми�олайовича,	 3-ті	 особи:	 Головне	 �правління	житлово�о

забезпечення	Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації,	ЖБК	“Авіатор-19”	про	визнання	част�ово

недійсним	 свідоцтва	 про	 право	 власності,	 визнання	 права	 власності	 на	 част��	 в	майні,	що	 є

об’є�том	 спільної	 с�місної	 власності	 подр�жжя.	В	 с�дове	 засідання	 ви�ли�ається	 відповідач

ШИРОКОВ	Василь	Ми�олайович,	я�ий	зареєстрований	за	адресою:	м.	Київ,	в�л.	Героїв	Космос�,

15,	�в.	54,	в	разі	неяв�и	в	с�дове	засідання	відповідача	справа	б�де	роз�лян�та	в	поряд��	ч.	4

ст.	169	ЦПК	У�раїни	за	йо�о	відс�тності.

Апеляційний	 с�д	 м.	 Києва	 ви�ли�ає	 Вов�а	 В’ячеслава	 Оле�сандровича,	 1972	 ро��

народження,	останнє	відоме	с�д�	місце	проживання	я�о�о:	м.	Київ,	в�л.	Жилянсь�а,	58,	�в.	15	та

в�л.	Жилянсь�а,	 49/51,	 �в.	 2,	 в	 с�дове	 засідання	 за	 апеляційною	 с�ар�ою	 представни�ів

А�ціонерно�о	товариства	“Ман�аймер	Ферзіхер�н�”	на	рішення	Голосіївсь�о�о	районно�о	с�д�	м.

Києва	від	16	липня	2004	ро��	в	справі	за	позовом	Вов�а	В.О.	до	МРЕВ-7	УДАІ	ГУ	МВС	У�раїни	в

м.	Києві,	УДАІ	ГУ	МВС	У�раїни	в	м.	Києві,	3-я	особа:	Сіромович	П.П.,	про	визнання	добросовісним

наб�вачем	та	�с�нення	переш�од	в	�орист�ванні	та	розпорядженні	автомобілем,	я�е	відб�деться

1	липня	2008	ро��	о	14.45	в	приміщенні	Апеляційно�о	с�д�	м.	Києва	(в�л.	Володимирсь�а,	15).

З	оп�блі��ванням	о�олошення	про	ви�ли�	особа	вважається	повідомленою	про	час	та	місце

роз�ляд�	справи.	С�ддя	Уси�	Г.І.

Голосіївсь�ий	районний	с�д	м.	Києва	ви�ли�ає	Савчен�о	Наталію	Спарта�івн�,	я�а	проживає

в	м.	Києві,	по	в�л.	Страте�ічне	Шосе,	17,	�в.	56,	в	я�ості	відповідача	в	с�дове	засідання	по	справі

за	позовом	Савчен�о	В.В.	до	Савчен�о	Н.С.	про	відш�од�вання	моральних	та	матеріальних	збит�ів,

що	 відб�деться	 18	 липня	 2008	 ро��	 о	 14.00,	 в	 приміщенні	 с�д�	 за	 адресою:	 03127,	м.	 Київ,

в�л. Пол�овни�а	Потєхіна,	б�д.	14-а,	�аб.	№	25.

В	разі	її	неяв�и	на	в�азан�	дат�	с�д	роз�лядатиме	справ�	без	її	�часті.

С�ддя	А.	Нова�.

Оболонсь�ий	районний	с�д	м.	Києва	ви�ли�ає	Кіш�ан	Андрія	Володимировича	та	Кіш�ан

Олен�	Іванівн�,	я�им	необхідно	04.07.2008	ро��	о	8.00	з’явитись	до	Оболонсь�о�о	районно�о	с�д�

м.	Києва	за	адресою:	м.	Київ,	в�л.	Тимошен�а,	2-є,	�аб.	16	в	я�ості	відповідачів	для	�часті	�	роз�ляді

цивільної	справи	за	позовом	Ком�нально�о	підприємства	“Сл�жба	замовни�а	житлово-�ом�нальних

посл��”	Оболонсь�о�о	район�	�	м.	Києві	до	Кіш�ан	Андрія	Володимировича,	Кіш�ан	Олени	Іванівни

про	стя�нення	забор�ованості.

Наслід�и	неяв�и	в	с�дове	засідання	особи,	я�а	бере	�часть	�	справі,	передбаченні	ст.ст.	169,

170	ЦПК	У�раїни,	ст.	185-3	КпАП	У�раїни.

С�ддя	Л.П.С�ш�о.

Шановні	меш�анці	

Печерсь�о�о	район�!

7	червня	2008	ро��	відб�деться	�ро-

мадсь�е	 об�оворення	 питання	 ре�он-

стр��ції	 з	 розширенням	 нежило�о	 б�-

дин��	під	адміністративний	б�дино�	на

в�л.	Кропивниць�о�о,	12-б,	�	Печерсь-

�ом�	 районі	 м.	 Києва.	 Об�оворення

відб�деться	 о	 18.30	 �	 приміщенні

“Пресс-центр�”	за	адресою:	в�л.	Хре-

щати�,	25.	Заб�довни�	ТОВ	“Расл”.	Те-

лефон	для	довідо�	8-063-659-83-27.

Святошинсь�ий	районний	с�д	м.	Києва

повідомляє	про	ви�ли�	відповідача	Дорощ��

Ірини	 Валеріївни	 в	 с�дове	 засідання	 на

25 червня	 2008	 р.	 о	 9.10,	 призначене	 в

приміщенні	Святошинсь�о�о	районно�о	с�д�

м.	Києва	за	адресою:	м.	Київ,	Жилянсь�а,	142,

по	 цивільній	 справі	 за	 позовом	Дорощ��а

Дмитра	 Анатолійовича	 до	 Дорощ��	 Ірини

Валеріївни	про	розірвання	шлюб�.

В	 разі	 неяв�и	 відповідач�и	 в	 с�дове

засідання	сл�хання	справи	б�де	відб�ватись

за	її	відс�тністості.

Ухвала	ос�арженню	не	підля�ає.

С�ддя	Морозов	М.О.

Святошинсь�ий	районний	с�д	м.	Києва

(03148,	м.	Київ,	в�л.	Я��ба	Коласа,	27-А,	зал

№	 9)	 ви�ли�ає	 ТОВ	 НВФ	 “Вест”	 в	 я�ості

відповідача	 по	 цивільній	 справі	 за	 позовом

Бояріної	Світлани	Іллічни	про	визнання	права

власності,	 с�дове	 засідання	 відб�деться

4 липня	2008	ро��	о	12.00.

У	разі	неяв�и	та	неповідомлення	с�д�	про

причини	неяв�и	в	с�дове	засідання	справа	б�де

роз�лян�та	за	вашої	відс�тності	за	наявними	�

справі	до�азами.

С�ддя	Лопатю�	Н.Г.

Шевчен�івсь�ий	районний	с�д	м.	Києва

за	адресою:	м.	Київ,	в�л.	Смирнова-Ласточ�іна,

10-б	 (�аб.	 51),	 ви�ли�ає	 в	 с�дове	 засідання

Ситі�ов�	Зою	Оле�сандрівн�,	Дьомін�	Ларис�

Іванівн�,	С��ріхіна	Валерія	Михайловича	 я�

відповідачів	 �	 справі	 за	 позовом	К�р�анової

Лариси	про	визнання	недійсними	довіреності

та	до�овор�	��півлі-продаж�,	я�е	відб�деться

04.07.08	об	11.00.

У	 разі	 неяв�и	 відповідача	 справа

роз�лядатиметься	за	йо�о	відс�тності.

С�ддя	Мороз	І.М.

� Посвідчення	лі�відатора	на	ЧАЕС,	�ате�орія	2, серія	А, № 345975	на	ім’я	Шов��нен�а	Єв�енія	Оле�сандро-

вича	вважати	недійсним.

� Посвідчення	особи, я�а	постраждала	внаслідо�	чорнобильсь�ої	�атастрофи, �ате�орія	1,	серія	А, № 425674,

та	в�лад��	№	011293	на	ім’я	Борисю�а	Анатолія	Івановича	вважати	недійсними.

За	зміст	ре�ламних	о�олошень	відповідає	ре�ламодавець.	Ре�лама	др���ється	мовою	ори�інал�
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Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
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Василь ПЕТЬОВКА, народний
деп тат:
—Для ожно о нормально о чо-

лові а родина — це найдорожче,
заради чо о він живе і працює. То-
м для мене сім’я — це др жина і
діти, найближчі, і моя мати, теща,
дале і родичі. У нас родина д же
вели а, і свят та днів народжень
чимало. Майже щомісяця ми зби-
раємося на свято, але не в ресто-
рані, а вдома, теплом сімейно-
м олі.

Ірина ДАНИЛЕВСЬКА, олова
ор омітет UFW:
— Для мене моя сім’я — це все

моє життя. Це моє і особисте жит-
тя, і моя робота. Уже 15 ро ів я
працюю зі своїм чолові ом, я ий
разом із донь ою, вн ом, братом
є моїми найближчими людьми, от-
рі мене надихають, з я ими я ре-
ла с ю. Вони допома ають мені в
роботі і морально підтрим ють. У
нашій родині є традиційні сімейні
обіди, оли наша вели а сім’я зби-

рається 4—5 разів на рі мене
вдома — 25 чолові , неначе італій-
сь а родина, і дов ола бі ає ба а-
то дітей. У нашої “малої” сім’ї є тра-
диція на зимові ані ли разом їха-
ти свят вати Новий рі . Я прави-
ло, їдемо ататися на лижах, а цьо-
о ро б ли Фінляндії, знайоми-
лися з Дідом Морозом!

Тетяна РАМУС, телевед ча:
— Сім’я — це стрижень життя,

від сім’ї залежить се. Коли є під-
трим а в родині, всіх інших сфе-
рах ле ше здоб ти спіх. Найваж-
ливіше, особливо для тих, хто не
має сімейно о досвід ,— це збе-
рі ати сім’ю, приділяти їй ма си-
м м ва и, вона є основополож-
ною. Для мене оловне, що ми всі
разом, що ми єдине ціле, що б не
трапилося! Під поняттям “моя ро-
дина” я роз мію не лише чолові-
а і дітей, а й мою мам і бать а,
све р х і све ра, ближніх роди-
чів. У мене вели а, міцна, др жна
і єдина сім’я!

Äëÿ ìåíå ñ³ì’ÿ — öå...

Сер ій ТЕРЬОХІН, народний деп тат:
— Я б їх почитав. Чесно с аж , провалився б! Мені

майже 45, і в той час, оли я за інч вав ш ол та вст -
пав до ніверситет , про рама б ла с ладнішою з ма-
темати и, раїнсь ої та російсь ої мов (тоді це б в
один предмет, твір писали російсь ою мовою, а сно
оворили раїнсь ою), але менш с ладною з історії та
е ономічної ео рафії.

Петро ЩЕРБИНА, ви он вач обов’яз ів олов-
но о реда тора тижневи а “У раїнсь а столи-
ця”:
— По одився б. Мені жаль, що під час мо о навчан-

ня в ш олі та ніверситеті не б ло системи тест ван-
ня, адже це орисна шт а. Я б відправив на обов’яз-
ове тест вання з раїнсь ої мови всіх співробітни-
ів міліції та ДАІ. Жоден із я их не є повноцінним чле-
ном с спільства, ос іль и розмовляє лише с ржи ом
з білор сь им а центом. При ро, що вони за мої по-
дат и до державної с арбниці переважно посл ов ю-

ться “ба атозначними” та поліф н ціональними фра-
зами на шталт “ е”, “ а”, “а-а-а”, “ - ”.

Влада ЛИТОВЧЕНКО, президент модельно о
а ентства KARIN MMG:
— Та , по одилась би пройти. Ос іль и схильна до
манітарних на , обрала б тести з раїнсь ої мови

та літерат ри, іноземної мови (ан лійсь а чи іспансь а)
та історії. Я ст дент а стаціонарно о відділення Дип-
ломатичної а адемії при Міністерстві зовнішніх справ,
отож знаю, що та е навчальний процес.

Іва RICH, співач а:
— Звісно, по одилася б. Я д же задоволена, що в

нашій раїні запровадили європейсь систем оцін и
знань. Вона не тіль и дос оналіша порівняно зі с ла-
данням іспитів, найважливіше те, що робота над під-
отов ою до тестів сприяє ло ічній ор анізації мислен-
нево о процес . Вважаю, що за хорошої під отов и
тести с ласти значно простіше, ніж н дні іспити.

×è ïîãîäèëèñü áè âè ïðîéòè
íèí³øí³ øê³ëüí³ òåñòè?

Êèÿíèí íå ââàæàº
òåùó çà ñâîþ ñ³ì’þ
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. ß, äðóæèíà (÷îëîâ³ê) ³ ä³òè — 61 %
2. ß ³ äðóæèíà (÷îëîâ³ê) — 14 %
3. ß, äðóæèíà (÷îëîâ³ê) ³ òåùà (ñâåêðóõà) — 11 %
4. Íå ìîæó òî÷íî ïîðàõóâàòè ñâîþ ñ³ì’þ — 10 %
5. ß ñàì — 4 %

Ìèêîëà Êîòþê 
íàáðàâ íàéá³ëüøå áàë³â 
íà çîâí³øíüîìó òåñòóâàíí³
Õëîïåöü çàê³í÷èâ íåñïåö³àë³çîâàíó øêîëó
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Один із двох столичних
вип с ни ів, я і набрали
по 600 балів на зовніш-
ньом тест ванні, — Ми-
ола Котю . Цьо о ро
він за інчив столичн
ш ол № 250. Хлопець
аже, що форм ла спіх
бажанні вчитися та зо-

середж ватися на он-
ретних предметах. М дрі
вчителі та незаздрісні од-
но ласни и — ще одна
запор а дося нень на-
ці. Нині Ми ола Котю
план є зайнятися е оно-
мі ою чи інформаційними
техноло іями і вже от є
до менти до найвідомі-
ших в зів раїни.

Çàãàëüíîîñâ³òíþ øêîëó ¹ 250
ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ Êèºâà
Ìèêîëà Êîòþê öüîãî ðîêó çàê³í-
÷èâ ³ç çîëîòîþ ìåäàëëþ. Ïîïðè
òå, ùî çàêëàä íå ñïåö³àë³çîâàíèé,
ñòàðøîêëàñíèê ïîêàçàâ íàéâèù³
ðåçóëüòàòè ³ç çîâí³øíüîãî òåñòó-
âàííÿ ó ñòîëèö³. Ìèêîëà — îäèí
³ç äâîõ êèÿí, ÿê³ íàáðàëè ìàêñè-
ìàëüíèõ 600 áàë³â ç òðüîõ ïðåä-
ìåò³â — óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³-
òåðàòóðè, ãåîãðàô³¿ ³ ìàòåìàòèêè.

Çàãàëîì ïî âñ³é êðà¿í³ òàêèõ 59
ó÷í³â. Íåùîäàâíî ¿õ óñ³õ çàïðî-
ñèâ ó ãîñò³ Ïðåçèäåíò Â³êòîð
Þùåíêî. Òåïåð ó Ìèêîëè Êîòþ-
êà íà ðóö³ ³ìåííèé ãîäèííèê â³ä
ãëàâè äåðæàâè.

Ñâîº íàâ÷àííÿ õëîïåöü ïëàíóº
ïðîäîâæèòè íà åêîíîì³÷í³é ÷è
³íôîðìàö³éíî-òåõíîëîã³÷í³é ñïå-
ö³àëüíîñò³. Â³í º ÷ëåíîì Ìàëî¿
àêàäåì³¿ íàóê ³ ìàº âæå ïåâí³ íà-

ïðàöþâàííÿ. Äîêóìåíòè íà âñòóï
ãîòóº äî Íàö³îíàëüíîãî óí³âåð-
ñèòåòó ³ìåí³ Øåâ÷åíêà òà Êèºâî-
Ìîãèëÿíñüêî¿ àêàäåì³¿. Äî àêà-
äåì³¿ éîìó äîâåäåòüñÿ ñêëàäàòè
îêðåì³ ³ñïèòè, ïðîòå þíàê âïåâ-
íåíèé ó ñâî¿õ ñèëàõ.

“Îñòàíí³ì ÷àñîì ÿ äóæå áàãà-
òî ãîòóâàâñÿ. Îòðèìàíèõ ïî 200
áàë³â — íå âèïàäêîâ³ñòü, à ðå-
çóëüòàò ñóìë³ííî¿ ðîáîòè”,— çà-
ïåâíÿº Ìèêîëà. Äîäàº, ùî äîá-
ðå íàâ÷àâñÿ íå ÷åðåç âèìîãëè-
â³ñòü áàòüê³â, ïðàöþâàâ ³ç ï³ä-
ðó÷íèêàìè áåç ïðèâàòíèõ ðåïå-
òèòîð³â. “Ãîëîâíå — ñêîíöåí-
òðóâàòèñÿ íà îêðåìèõ ïðåäìå-
òàõ, ÿê³ òîá³ íàéö³êàâ³ø³ òà ÿêè-
ìè õî÷åø çàéìàòèñÿ çãîäîì. Óñå

³íøå òðåáà ïðîñòî ï³äòðèìóâà-
òè äëÿ óñï³øíîñò³”,— ââàæàº
â³í.

Áàãàòî çàëåæèòü ³ â³ä âèêëàäà-
÷³â. Ìèêîëèíèõ ó÷èòåë³â ÿê êðà-
ùèõ ïåäàãîã³â íåùîäàâíî â³äçíà-
÷èëè â ÊÌÄÀ. Îêð³ì íàâ÷àííÿ,
õëîïåöü çàõîïëþºòüñÿ ðèáîëîâ-
ëåþ òà êàòàºòüñÿ íà âåëîñèïåä³.
Çà êîìï’þòåðîì òà òåëåâ³çîðîì
ïðîâîäèòü ì³í³ìóì ÷àñó, á³ëüøå
íàìàãàºòüñÿ ñï³ëêóâàòèñÿ ç äðóçÿ-
ìè. Âîíè í³êîëè íå ñòàâèëèñÿ äî
Ìèêîëè ÿê äî “çàó÷êè”. “Ìåí³
ïîùàñòèëî ç îäíîêëàñíèêàìè ³
òîâàðèøàìè. Êîëè òîá³ íå çàç-
äðÿòü, à íàâïàêè ï³äòðèìóþòü ³
ðàä³þòü òâî¿ì óñï³õàì — öå òåæ
íàäèõàº”,— êàæå õëîïåöü
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ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³-

òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 4—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +24...+27°Ñ,
âíî÷³ +18...+20°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +30; íà Îäåùèí³ òà â
Êðèìó ì³ñöÿìè +26...+28°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +22...+26°Ñ, âíî÷³
+16...+18°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +25...+27°Ñ, âíî÷³
+18...+21°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-çà-
õ³äíèé, 3—4 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +24...+27°Ñ, âíî÷³
+18...+20°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Форм лою спіх навчанні вип с ни столичної ш оли № 250 Ми ола Котю
називає "вміння зосередж ватися на он ретних предметах, а інші
підтрим вати на належном рівні"
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