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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про перенесення робочих днів у 2011 році
Розпорядження № 277 від 28 лютого 2011 року

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2010 р. № 2130�р “Про пе�
ренесення робочих днів у 2011 році” з метою створення сприятливих умов для святкування 8 березня —
Міжнародного жіночого дня та 28 червня — Дня Конституції України, а також раціонального використання
робочого часу:

Про проведення Кубка Європи з сноубордингу 
(паралельний слалом)

Розпорядження № 282 від 2 березня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю
України — місто�герой Київ” та Порядку організації та проведення в місті Києві недержавних масових гро�
мадських заходів політичного, релігійного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та ін�
шого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418, та з метою за�
безпечення розвитку фізичної культури і спорту у місті Києві, в межах функцій органу місцевого самовря�
дування:

1. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та
організацій міста Києва (за винятком органів Пенсійного
фонду України, Українського державного підприємства по�
штового зв’язку “Укрпошта”, Державного казначейства та
банківських установ) у порядку і на умовах, установлених за�
конодавством, перенести у 2011 році для працівників, яким
встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихід�
ними днями, робочі дні з: понеділка 7 березня — на суботу
12 березня; понеділка 27 червня — на суботу 25 червня.

2. Керівникам безперервно діючих підприємств та підпри�
ємств, пов’язаних з обслуговуванням населення, забезпе�
чити стабільне функціонування інфраструктури міста та пов�
ноцінне обслуговування мешканців та гостей міста Києва у
святкові дні.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

1. Підтримати ініціативу Федерації лижного спорту Укра�
їни щодо проведення у місті Києві з 10 до 13 березня 2011
року Кубка Європи з сноубордингу ( паралельний слалом)
на базі гірськолижного спортивного комплексу “Протасів
Яр” (вул. Протасів Яр,19).

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та
проведення Кубка Європи з сноубордингу (паралельний сла�
лом) взяла на себе Федерація лижного спорту України.

3. Головному управлінню у справах сім’ї, молоді та спор�
ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) сприяти своєчасному вирішен�
ню організаційних питань, пов’язаних з проведенням Куб�
ка Європи з сноубордингу (паралельний слалом).

4. Просити Головне управління МВС України в місті Ки�
єві забезпечити охорону громадського порядку та регулю�

вання дорожнього руху під час проведення Кубка Європи з
сноубордингу ( паралельний слалом).

5. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) забезпечити медичне обслуговування учас�
ників змагань, виділивши одну карету швидкої медичної до�
помоги.

6. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення
щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо�
го розпорядження.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 17.04.2009 № 437

Розпорядження № 240 від 23 лютого 2011 року

Відповідно до ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 17.04.2009 № 437 “Про затвердження Порядку пе�
редачі квартир для багатодітних сімей та інших пільгових ка�
тегорій громадян, які перебувають на квартирному обліку,
з оплатою 50 відсотків вартості квартир”, а саме:

— у назві та у пункті 1 розпорядження слова “та інших
пільгових категорій громадян” виключити;

— у назві, в підпунктах 1.1, 1.4 пункту 1 та у пункті 3 По�
рядку, затвердженого розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 17.04.2009 № 437 (далі — Порядок), слова “та ін�
ших пільгових категорій громадян” у відповідних відмінках
виключити;

— у підпункті 1.2 пункту 1 Порядку слова “позачергово�
го або першочергового” виключити;

— у пункті 2 Порядку слова “інші пільгові категорії гро�
мадян — громадяни, які перебувають на квартирному облі�
ку і користуються правом позачергового або першочерго�
вого забезпечення житлом” виключити;

— у підпункті 3.1, пункті 3 Порядку слова “або інші піль�
гові категорії громадян” виключити;

— у підпункті 4.1. пункту 4 Порядку слова “або за інши�
ми пільговими категоріями” виключити.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про внесення змін та доповнень до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київська міська державна адміністрація) 

від 12.08.2010 № 600
Розпорядження № 228 від 21 лютого 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, з метою
реконструкції транспортних розв’язок на Поштовій площі та біля станції метрополітену “Дніпро”, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни та доповнення до розпорядження виконав�
чого органу Київської міської ради (Київська міська держав�

на адміністрація) від 12.08.2010 № 600 “Про закриття трам�
вайного руху на ділянці від Контрактової площі до мосту 

ім. Є. О. Патона з демонтажем трамвайних колій в межах
виконання робіт з реконструкції Поштової площі та будівниц�
тва транспортної розв’язки біля станції метрополітену “Дніп�
ро””:

1. У пункті 1 розпорядження цифри та слова “у 2012
році” замінити цифрами та словами “з лютого 2011 
року”.

2. У пункті 3 розпорядження цифри “2012” замінити циф�
рами “2011”.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про затвердження змін 
до складу координаційної ради 

з питань реформування системи соціальних послуг
Розпорядження № 210 від 18 лютого 2011 року

У зв’язку зі змінами у персональному складі координаційної ради з питань реформування системи со�
ціальних послуг:

Затвердити зміни до складу координаційної ради з питань
реформування системи соціальних послуг, затвердженого
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) від 04.03.2009
№ 261, виклавши його в новій редакції, що додається.

Голова О. Попов

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в апараті Київської міської державної адміністрації

Про організацію харчування учнів 1—11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва 

комунальної форми власності
Розпорядження № 236 від 22 лютого 2011 року

Відповідно до законів України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, “Про охорону дитинства”, “Про
освіту”, “Про загальну середню освіту”, постанов Кабінету Міністрів України від 03.11.1997 № 1200 “Про
Порядок та норми надання послуг з харчування учнів у професійно�технічних училищах та середніх навчаль�
них закладах, операції з надання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість”, від
19.06.2002 № 856 “Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних за�
кладах”, від 22.11.2004 № 1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закла�
дах”, рішення Київської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік”
та з метою забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності харчу�
ванням:

1. Районним в місті Києві державним адміністраціям:
1.1. Запровадити безкоштовне дієтичне харчування для

учнів 5—11 класів, які за висновками медичних комісій йо�
го потребують.

1.2. Продовжити безкоштовне харчування:
1.2.1. Учнів 1—4 класів загальноосвітніх навчальних за�

кладів.
1.2.2. Учнів 1—11 класів із числа дітей�сиріт, дітей, по�

збавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які
отримують допомогу відповідно до Закону України “Про дер�
жавну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

1.2.3. 3а рішенням педагогічних рад — частково вихо�
ванців груп продовженого дня (10 відсотків складу групи —
повністю; 15 відсотків — наполовину).

1.3. Здійснювати контроль за організацією харчування
учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

1.4. Визначити постачальників продуктів харчування та
здійснити організаційні заходи щодо своєчасного постачан�
ня продуктів харчування належної якості відповідно до чин�
ного законодавства.

1.5. Зберегти в штатних розписах загальноосвітніх на�

вчальних закладів м. Києва одну посаду інспектора з харчу�
вання та 0,5 ставки медичної сестри з дієтичного харчуван�
ня в межах фонду оплати праці.

2. Санітарно�епідеміологічним станціям м. Києва здій�
снювати контроль та нагляд за організацією харчування уч�
нів загальноосвітніх навчальних закладів.

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 30.08.2010 № 683 “Про ор�
ганізацію харчування учнів 1—11 класів загальноосвітніх на�
вчальних закладів м. Києва комунальної форми власності”.

4. Заступнику голови Київської міської державної адмі�
ністрації відповідно до розподілу обов’язків забезпечити ви�
світлення в засобах масової інформації змісту цього розпо�
рядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків та на голів район�
них в місті Києві державних адміністрацій.

Голова О. Попов

Про проведення у м. Києві 
загальноміських заходів, 

присвячених 15'й річниці Конституції України
Розпорядження № 241 від 23 лютого 2011 року

Відповідно до Указу Президента України від 25.10.2010 № 965/2010 “Про відзначення 15�ї річниці Кон�
ституції України” та з метою належного відзначення Дня Конституції України у м. Києві, в межах функцій
органу місцевої виконавчої влади:

1. Провести у м. Києві заходи, присвячені 15�й річниці
Конституції України.

2. Утворити Організаційний комітет з підготовки та від�
значення у м. Києві 15�ї річниці Конституції України і затвер�
дити його персональний склад, що додається.

3. Затвердити План заходів з підготовки та відзначення
у м. Києві 15�ї річниці Конституції України (додається).

4. Покласти на Головне управління з питань внутрішньої
політики та зв’язків з громадськістю виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра�

ції) координацію проведення загальноміських заходів, при�
свячених 15�й річниці Конституції України.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на першого заступника, заступника голови Київської місь�
кої державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в апараті Київської міської

державної адміністрації


