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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про Програму соціально�економічного розвитку 

м. Києва на 2011 рік

Розпорядження № 117 від 31 січня 2011 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 30.12.2010 № 574/5386 “Про Програму соціально�еко�
номічного розвитку м. Києва на 2011 рік”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Головним управлінням, управлінням, іншим структур�
ним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), районним в міс�
ті Києві державним адміністраціям, іншим відповідальним
виконавцям забезпечити виконання показників, завдань та
заходів Програми соціально�економічного розвитку м. Ки�
єва на 2011 рік, затвердженої рішенням Київської міської ра�
ди від 30.12.2010 № 574/5386.

2. Головному управлінню економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) забезпечити доведення до головних
управлінь, управлінь, інших структурних підрозділів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), районних в місті Києві державних ад�
міністрацій основних показників Програми соціально�еконо�
мічного розвитку м. Києва на 2011 рік:

— показників по обсягах капітальних вкладень і введен�
ня в дію потужностей за замовленням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) на 2011 рік (додаток 1, 2);

— завдання по залученню коштів до цільових фондів спе�
ціального фонду міського бюджету на фінансування капі�
тальних вкладень (додаток 3);

— розподілу асигнувань на фінансування капітальних
вкладень за рахунок спеціального фонду міського бюджету
(додаток 4).

3. Встановити, що:
3.1. фінансування капітальних вкладень за рахунок кош�

тів спеціального фонду міського бюджету здійснюється в
обсягах, які визначені в Програмі соціально�економічного
розвитку м. Києва на 2011 рік, затвердженій рішенням Ки�
ївської міської ради від 30.12.2010 № 574/5386, за наявно�
сті:

— затвердженої в установленому порядку проектно�кош�
торисної документації на будівництво (реконструкцію) об’єк�
тів;

— затверджених в установленому порядку титулів будов
(об’єктів), будівництво (реконструкція) яких здійснюється із
залученням бюджетних коштів, і титулів на виконання про�
ектно�вишукувальних робіт для будівництва (реконструкції),
якщо обов’язковість їх подання визначена постановою Ка�
бінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 (із змінами
та доповненнями);

— інформації щодо проведення конкурсних торгів на ви�
конання проектних та будівельних робіт на об’єктах;

— договору на виконання проектних робіт або договору
підряду на будівництво (реконструкцію);

— звітної інформації за встановленою формою, в повно�
му обсязі та у встановлені терміни згідно з підпунктом 4.1
пункту 4 цього розпорядження;

3.2. пропозиції щодо коригування Програми соціально�
економічного розвитку м. Києва на 2011 рік в частині фі�
нансування капітальних вкладень за рахунок коштів спеці�
ального фонду міського бюджету подаються головними роз�
порядниками бюджетних коштів в установленому порядку,
відповідно до Положення про порядок формування Програ�
ми капітальних вкладень у складі Програми соціально�еко�
номічного та культурного розвитку м. Києва, затверджено�
го розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
19.09.2007 № 1221 (далі — Положення), за формою № 07�
КБ�кориг, доданою до Положення.

3.3. завдання на проектування об’єктів, будівництво (ре�
конструкція) яких здійснюється із залученням бюджетних
коштів, і зміни до них погоджуються Головним управлінням
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) і затвер�
джуються в установленому порядку.

4. Головним управлінням, управлінням, іншим структур�
ним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), районним в міс�
ті Києві державним адміністраціям, іншим відповідальним
виконавцям завдань та заходів Програми соціально�еконо�
мічного розвитку м. Києва на 2011 рік в паперовому вигля�
ді та на електронних носіях надавати.

4.1. Головному управлінню економіки та інвестицій ви�

конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та Головному фінансовому управ�
лінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) щомісячно, в строк до 5
числа місяця, наступного за звітним:

— інформацію щодо виконання Програми капітальних
вкладень на 2011 рік по всіх джерелах фінансування за фор�
мою № 07�КБ�звіт, доданою до Положення;

— розгорнуту пояснювальну записку, в якій зазначати пе�
релік виконаних робіт, проблемні питання, що виникли при
виконанні встановлених завдань та заходи, які вживались для
їх вирішення;

— інформацію щодо проектних та підрядних організацій,
які є переможцями конкурсних торгів на виконання проект�
них і будівельних робіт на об’єктах, передбачених Програ�
мою капітальних вкладень на 2011 рік за рахунок коштів
спеціального фонду міського бюджету, за формами № 07�
КБ�проект та № 07�КБ�підряд (додаються);

— інформацію щодо розробки та затвердження проект�
но�кошторисної документації на об’єктах, передбачених Про�
грамою капітальних вкладень на 2011 рік за рахунок кош�
тів спеціального фонду міського бюджету, за формою № 07�
КБ�звіт�ПКД (додається) з копіями зазначених в ній доку�
ментів;

— копії титулів будов (об’єктів), погоджених та затвер�
джених в установленому порядку у звітному періоді.

4.2. Головному управлінню економіки та інвестицій ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) щомісячно, в строк до 5 числа мі�
сяця, наступного за звітним:

— інформацію щодо виконання Програми капітальних
вкладень за формою № 07�КБ�звіт�фото (доданою до По�
ложення);

— інформацію щодо проведення конкурсних торгів на
виконання проектних та будівельних робіт на об’єктах, пе�
редбачених Програмою капітальних вкладень на 2011 рік за
рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету, за
формами № 07�КБ�тендер�проект та № 07�КБ�тендер�під�
ряд (додаються);

— копії лімітних довідок про бюджетні асигнування на
2011 рік, виданих одержувачам — замовникам будівництва
(реконструкції).

4.3. Зазначені у пунктах 4.1. та 4.2. форми № 07�КБ�про�
ект, № 07�КБ�підряд, № 07�КБ�звіт�ПКД, № 07�КБ�тендер�
проект, № 07�КБ�тендер�підряд, копії документів та ліміт�
них довідок про бюджетні асигнування на 2011 рік не пода�
ються, якщо у звітному періоді інформація по них не зміню�
валась.

5. Головним управлінням, управлінням, іншим структур�
ним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), районним в міс�
ті Києві державним адміністраціям не проводити будь�які ро�
боти на об’єктах, по яких не передбачені обсяги капіталь�
них вкладень на 2011 рік, та не виконувати роботи понад
визначені обсяги капітальних вкладень.

6. Районним в місті Києві державним адміністраціям роз�
робити та в установленому порядку затвердити плани за�
ходів з реалізації Програми соціально�економічного розвит�
ку м. Києва на 2011 рік на території відповідного району.

7. Головним управлінням, управлінням, іншим структур�
ним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), районним в міс�
ті Києві державним адміністраціям, територіальним орга�
нам міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади та установам, що мають спеціальний статус, надава�
ти для узагальнення Головному управлінню економіки та ін�
вестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) інформацію про виконання
завдань та заходів Програми соціально�економічного роз�
витку м. Києва на 2011 рік: щомісячні, в строк до 10 числа
місяця, наступного за звітним,— по основних показниках та
щоквартально, не пізніше 15 числа місяця, наступного за
звітним кварталом,— розгорнуту, за формою № 01�звіт (до�
дається).

8. Головному управлінню житлового забезпечення вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�

жавної адміністрації) щоквартально, в строк до 3 числа мі�
сяця, наступного за звітним періодом, надавати Головному
управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) і Головному фінансовому управлінню виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) інформацію щодо:

— надходження коштів до цільового фонду спеціального
фонду міського бюджету, контроль за залученням яких до
бюджету м. Києва здійснює Головне управління житлового
забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації), за формою № 07�
КБ�ГУЖЗ (табл.1) (додається);

— отримання та використання загальної житлової площі,
переданої замовниками (забудовниками) в порядку відра�
хувань, передбачених відповідними рішеннями Київради, за
формою № 07�КБ�ГУЖЗ (табл.2) (додається);

— подальшого використання одержаних коштів цільово�
го фонду спеціального фонду міського бюджету, а також
одержаної загальної жилої площі (у формі пояснювальної
записки).

9. Головному фінансовому управлінню виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації):

9.1. здійснювати фінансування капітальних вкладень за
наявності документів, визначених в підпункті 3.1 пункту 3 та
інформації щодо виконання Програми капітальних вкладень
на 2011 рік, зазначеної у підпункті 4.1 пункту 4 цього роз�
порядження;

9.2. надавати Головному управлінню економіки та інвес�
тицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) інформацію:

— щодо фінансування капітальних вкладень по об’єктах,
передбачених Програмою соціально�економічного розвит�
ку м. Києва на 2011 рік за рахунок коштів спеціального фон�
ду міського бюджету за формою № 07�КБ�ГФУ�звіт (дода�
ється): щотижня, в перший день тижня, наступного за звіт�
ним,— щодо обсягів фінансування у звітному періоді та що�
місяця, в строк до 3 числа місяця, наступного за звітним пе�
ріодом,— наростаючим підсумком.

— щодо помісячного розпису видатків міського бюджету
м. Києва в частині асигнувань на фінансування капітальних
вкладень в розрізі головних розпорядників бюджетних кош�
тів.

10. Головному управлінню земельних ресурсів виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) щомісячно, в строк до 3 числа місяця, на�
ступного за звітним періодом, надавати Головному управ�
лінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Го�
ловному фінансовому управлінню виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) інформацію щодо надходження коштів від продажу зе�
мельних ділянок за формою № 07�КБ�ЗЕМ, доданою до По�
ложення.

11. Головному управлінню з питань реклами виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської держав�

ної адміністрації) щомісячно, в строк до 3 числа місяця, на�
ступного за звітним періодом, надавати Головному управ�
лінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Го�
ловному фінансовому управлінню виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) інформацію про залучення до цільового фонду спеці�
ального фонду міського бюджету коштів від плати за право
тимчасового використання місць (для розташування об’єк�
тів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній влас�
ності територіальної громади м. Києва, та від плати за роз�
міщення реклами на транспорті комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва.

12. Головному управлінню житлового забезпечення ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Головному управлінню комуналь�
ної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) оформляти
правовстановлюючі документи на право власності на об’єк�
ти нерухомого майна виключно за наявності листа (довід�
ки) Головного управління економіки та інвестицій виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) про виконання умов пайової участі у ство�
ренні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури
м. Києва і про компенсацію за підготовку території, в тому
числі гідронамив, якщо така компенсація передбачена умо�
вами надання земельних ділянок.

13. Головному управлінню економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) щоквартально не пізніше 45 днів після
закінчення звітного періоду подавати Київській міській раді
письмовий звіт про хід виконання Програми соціально�еко�
номічного розвитку м. Києва на 2011 рік.

14. Керівники головних управлінь, управлінь, інших струк�
турних підрозділів виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації), комунальних
підприємств територіальної громади міста Києва та підпри�
ємств, у яких є частка комунальної власності територіальної
громади м. Києва, і голови районних в місті Києві держав�
них адміністрацій несуть персональну відповідальність за ви�
конання показників, завдань та заходів Програми соціально�
економічного розвитку м. Києва на 2011 рік та повноту, дос�
товірність і своєчасність подання інформації, підготовленої
відповідно до Положення та цього розпорядження.

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

16. Контроль за виконанням цього розпорядження по�
класти на заступників голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в апараті Київської міської

державної адміністраціі

Про капітальний ремонт бульв. Лесі Українки
Розпорядження № 270 від 28 лютого 2011 року

Відповідно до Законів України: “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух” та “Про
автомобільні дороги”, у відповідності до переліку об’єктів ремонту в межах 1,5 км зони навколо Націо�
нального спортивного комплексу “Олімпійський” (в рамках підготовки до проведення чемпіонату Європи
з футболу Євро�2012) з метою поліпшення транспортного обслуговування пасажирів та приведення 
бульв. Лесі Українки у відповідність до державного стандарту України ДСТУ 3587�97 “Безпека дорожньо�
го руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану”, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити у 2011 році розробку проектно�кошторис�
ної документації та виконати роботи з капітального ремон�
ту бульв. Лесі Українки на ділянці від бульв. Дружби Наро�
дів до вул. Шовковичної.

2. Визначити комунальну корпорацію “Київавтодор” за�
мовником виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього роз�
порядження.

3. Комунальній корпорації “Київавтодор”:
3.1. Визначити проектну організацію з розробки проект�

но�кошторисної документації та підрядну організацію на ви�
конання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження,
відповідно до вимог чинного законодавства.

3.2. Провести державну експертизу проектно�кошто�
рисної документації та затвердити її у встановленому по�
рядку.

3.3. Забезпечити виконання робіт з капітального ре�
монту бульв. Лесі Українки на ділянці від бульв. Дружби
Народів до вул. Шовковичної відповідно до затвердженої
в установленому порядку проектно�кошторисної докумен�
тації у терміни, що визначені пунктом 1 цього розпоря�
дження.

3.4 Забезпечити розроблення та погодження схем орга�
нізації руху транспорту та встановлення технічних засобів ре�
гулювання дорожнього руху пішоходів на період виконання
робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3.5. Одержати в інспекції державного архітектурно�буді�
вельного контролю дозвіл на виконання будівельних робіт
зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3.6. Одержати в Головному управлінні контролю за бла�
гоустроєм міста Києва виконавчого органу Київської міської
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ради (Київської міської державної адміністрації) ордер на
тимчасове порушення благоустрою.

3.7. Роботи, зазначені у пункті 1 цього розпорядження,
виконувати з частковим обмеженням руху транспорту на ді�
лянці виконання робіт з зайняттям двох смуг руху проїзної
частини.

3.8. Роботи виконати відповідно до Правил благоустрою
м. Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від
25.12.2008 № 1051/1051.

3.9. Попередити балансоутримувачів та власників інже�
нерних мереж про необхідність проведення регламентних
та ремонтних робіт на балансових спорудах до початку про�
ведення робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3.10. Розробити та погодити в управлінні Державної ав�
томобільної інспекції Головного управління Міністерства
Внутрішніх справ України в місті Києві схему організації
дорожнього руху та встановлення дорожніх знаків в місці

проведення робіт, зазначених в пункті 1 цього розпоря�
дження.

4. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), як головному розпоряднику коштів місь�
кого бюджету, здійснити фінансування робіт в межах бю�
джетних призначень, затверджених в бюджеті м. Києва на
капітальний ремонт об’єктів вулично�шляхової мережі на
2011 рік.

5. Прийняття рішення щодо висвітлення в засобах масо�
вої інформації змісту цього розпорядження покласти на за�
ступників голови Київської міської державної адміністрації
згідно з розподілом обов’язків.

6. 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 робочої групи 
для вирішення завдань по налагодженню роботи 

міського дозвільного центру “Єдиний офіс”
Розпорядження № 233 від 22 лютого 2011 року

В зв’язку із змінами в складі робочої групи для вирішення завдань по налагодженню роботи міського
дозвільного центру “Єдиний офіс”:

1. Затвердити зміни до складу робочої групи для вирі�
шення завдань по налагодженню роботи міського дозвіль�
ного центру “Єдиний офіс”, затвердженого розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 24.11.2010 № 999, виклав�
ши його в редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження зали�
шаю за собою.

Голова О. Попов
Додаток не друкується. 

Ознайомитися з ним можна в апараті Київської міської
державної адміністраціі

Про внесення змін до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 01.02.2011 № 129

Розпорядження № 266 від 28 лютого 2011 року

У зв’язку зі змінами в персональному складі Науково�технічної ради з питань створення та впроваджен�
ня в місті Києві системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером, в межах функ�
цій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до складу Науково�технічної ради з
питань створення та впровадження в місті Києві системи
екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним но�
мером затвердженого розпорядженням виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) від 01.02.2011 № 129, виклавши його в редакції,
що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження зали�
шаю за собою.

Голова О. Попов

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

державної адміністраціі

Про затвердження складу Ліцензійної комісії 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

з питань ліцензування провадження господарської 
діяльності з виробництва, транспортування 

та постачання теплової енергії
Розпорядження № 252 від 25 лютого 2011 року

Відповідно до Положення про Ліцензійну комісію виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) з питань ліцензування провадження господарської діяльності з виробниц�
тва теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова
енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використан�
ням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральни�
ми та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, затвердженого роз�
порядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
18.02.2009 № 188 “Про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва, транс�
портування та постачання теплової енергії”:

1. Затвердити склад Ліцензійної комісії виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) з питань ліцензування провадження господар�
ської діяльності з виробництва теплової енергії (крім пев�
них видів господарської діяльності у сфері теплопостачан�
ня, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектро�
централях, когенераційних установках та установках з ви�
користанням нетрадиційних або поновлювальних джерел
енергії), транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, пос�
тачання теплової енергії, що додається.

2. Заступнику голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення

щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо�
го розпорядження.

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 20.03.2009 № 295.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на першого заступника голови Київської міської держав�
ної адміністрації Мазурчака 0. В.

Голова О. Попов

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

державної адміністраціі

Про проведення замовленого бліц�конкурсу 
на визначення кращої містобудівної концепції культурної,

архітектурної та мистецької ревалоризації пам’ятки 
археології національного значення “Дитинець 

стародавнього Києва VIII — X ст. з фундаментом 
Десятинної церкви X ст.”, із консервацією та сучасною

музеєфікацією автентичних залишків та їх слідів церкви
Богородиці (Десятинної), створенням архітектурного 
ансамблю з можливістю екскурсійного відвідування, 

відправлення релігійних потреб громадян та проведення
протокольних заходів

Розпорядження № 264 від 25 лютого 2011 року

Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Закону України “Про архітектурну діяльність”, Закону України “Про охорону куль�
турної спадщини”, Закону України “Про ратифікацію Європейської конвенції з охорони археологічної спад�
щини (переглянутої)”, постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.1999 р. № 2137 “Про затверджен�

ня порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів”, на виконання розпорядження Кабінету
Міністрів України від 23.06.2010 р. № 1311�р “Про проведення археологічних досліджень та музеєфіка�
ції залишків фундаментів Десятинної церкви”, з метою визначення кращої містобудівної концепції куль�
турної, архітектурної та мистецької ревалоризації пам’ятки археології національного значення “Дитинець
стародавнього Києва VIII — X ст. з фундаментом Десятинної церкви X ст.”, із консервацією та сучасною
музеєфікацією автентичних залишків та їх слідів церкви Богородиці (Десятинної), створенням архітектур�
ного ансамблю з можливістю екскурсійного відвідування, відправлення релігійних потреб громадян та про�
ведення протокольних заходів в межах функцій органу місцевого самоврядування:

І. На виконання Спільного рішення від 25.02.2011 р. Мініс�
терства культури України і виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) “Про ого�
лошення замовленого бліц�конкурсу на визначення кращої міс�
тобудівної концепції культурної, архітектурної та мистецької ре�
валоризації пам’ятки археології національного значення “Ди�
тинець стародавнього Києва VІІІ�Х ст. з фундаментом Десятин�
ної церкви X ст.”, із консервацією та сучасною музеєфікацією
автентичних залишків та їх слідів церкви Богородиці (Десятин�
ної), проектуванням будівництва архітектурного ансамблю з
можливістю екскурсійного відвідування, відправлення релігій�
них потреб громадян та проведення протокольних заходів”,
оголосити замовлений конкурс на визначення кращої містобу�
дівної концепції культурної, архітектурної та мистецької рева�
лоризації пам’ятки археології національного значення “Дити�
нець стародавнього Києва VІІІ�Х ст. з фундаментом Десятин�
ної церкви X ст.”, із консервацією та сучасною музеєфікацією
автентичних залишків та їх слідів церкви Богородиці (Десятин�
ної), створенням архітектурного ансамблю з можливістю екс�
курсійного відвідування, відправлення релігійних потреб гро�
мадян та проведення протокольних заходів (надалі — Конкурс).

2. Погодити програму і умови Конкурсу згідно з додатком
до цього розпорядження.

3. Організацію Конкурсу покласти на Головне управлін�
ня містобудування, архітектури та дизайну міського се�
редовища виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації).

4. Взяти до відома, що фінансування преміювання пе�
реможців Конкурсу здійснюється Головним управлінням
містобудування та архітектури виконавчого органу Київ�
ради (Київської міської державної адміністрації) за раху�
нок та в межах затверджених асигнувань, передбачених
йому на зазначену мету в бюджеті міста Києва на 2011
рік.

5. Питання висвітлення в засобах масової інформації
змісту цього розпорядження покласти на заступників го�
лови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження за�
лишаю за собою.

Голова О. Попов

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

державної адміністраціі

Про капітальний ремонт вул. Червоноармійської
Розпорядження № 269 від 28 лютого 2011 року

Відповідно до законів України: “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух” та “Про ав�
томобільні дороги”, у відповідності до переліку об’єктів ремонту в межах 1,5 км зони навколо Національ�
ного спортивного комплексу “Олімпійський” (в рамках підготовки до проведення чемпіонату Європи з фут�
болу Євро�2012) з метою поліпшення транспортного обслуговування пасажирів та приведення вул. Чер�
воноармійської у відповідність до державного стандарту України ДСТУ 3587�97 “Безпека дорожнього ру�
ху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану”, в межах функ�
цій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити у 2011 році розробку проектно�кошторисної
документації та виконати роботи з капітального ремонту вул.
Червоноармійської на ділянці від площі Либідської до площі
Льва Толстого.

2. Визначити комунальну корпорацію “Київавтодор” замов�
ником виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря�
дження.

3. Комунальній корпорації “Київавтодор”:
3.1. Визначити проектну організацію з розробки проектно�

кошторисної документації та підрядну організацію на виконан�
ня робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, відпо�
відно до вимог чинного законодавства.

3.2. Провести державну експертизу проектно�кошторисної
документації та затвердити її у встановленому порядку.

3.3. Забезпечити виконання робіт з капітального ремонту
вул. Червоноармійської на ділянці від площі Либідської до пло�
щі Льва Толстого відповідно до затвердженої в установленому
порядку проектно�кошторисної документації у терміни, що ви�
значені пунктом 1 цього розпорядження.

3.4. Забезпечити розроблення та погодження схем органі�
зації руху транспорту та встановлення технічних засобів регу�
лювання дорожнього руху пішоходів на період виконання ро�
біт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3.5. Одержати в Головному управлінні контролю за благо�
устроєм міста Києва виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) ордер на тимча�
сове порушення благоустрою.

3.6. Одержати в інспекції державного архітектурно�будівель�
ного контролю дозвіл на виконання будівельних робіт зазна�
чених у пункті 1 цього розпорядження.

3.7. Роботи, зазначені у пункті 1 цього розпорядження, ви�

конувати з частковим обмеженням руху транспорту на ділян�
ці виконання робіт з зайняттям двох смуг руху проїзної части�
ни.

3.8. Роботи виконати відповідно до Правил благоустрою 
м. Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від
25.12.2008 № 1051/1051.

3.9. Попередити балансоутримувачів та власників інженер�
них мереж про необхідність проведення регламентних та ре�
монтних робіт на балансових спорудах до початку проведен�
ня робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3.10. Розробити та погодити в управлінні Державної авто�
мобільної інспекції Головного управління Міністерства Внут�
рішніх справ України в місті Києві схему організації дорожньо�
го руху та встановлення дорожніх знаків в місці проведення ро�
біт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження.

4. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) як головному розпоряднику коштів міського бю�
джету здійснити фінансування робіт в межах бюджетних при�
значень, затверджених в бюджеті м. Києва на капітальний ре�
монт об’єктів вулично�шляхової мережі на 2011 рік.

5. Прийняття рішення щодо висвітлення в засобах масової
інформації змісту цього розпорядження покласти на заступни�
ків голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти
на заступників голови Київської міської державної адміністра�
ції згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про обов’язкове обстеження місць прийому, зберігання,
відвантаження металобрухту на наявність 

вибухонебезпечних предметів часів 
Великої Вітчизняної війни

Розпорядження № 247 від 23 лютого 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації””, “Про місцеве самоврядування в
Україні”, “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного харак�
теру”, “Про аварійно�рятувальні служби”, Концепції безпеки м. Києва, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 10.07.2003 № 616/776, рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 272/5084. “Про
заходи щодо впорядкування суб’єктами підприємницької діяльності операцій з брухтом чорних та кольо�
рових металів на території м. Києва” та з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’яза�
них з виявленням вибухонебезпечних предметів часів Великої Вітчизняної війни в місцях прийому, збері�
гання та відвантаження металобрухту на території м. Києва, упорядкування робіт з їх виявлення, вивезен�
ня та знешкодження:

1. Організацію та контроль за виконанням робіт із обо�
в’язкового обстеження місць прийому, зберігання, від�
вантаження металобрухту на наявність вибухонебезпеч�
них предметів часів Великої Вітчизняної війни, їх виве�
зення та знешкодження покласти на Головне управління
з питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації).

2. Комунальній аварійно�рятувальній службі “Київська
служба порятунку”, на договірній основі, забезпечити вико�
нання робіт з обстеження місць прийому, зберігання, від�
вантаження металобрухту на наявність вибухонебезпечних

предметів часів Великої Вітчизняної війни, їх вивезення та
знешкодження.

3. Просити Головне управління МВС України в м. Києві
сприяти у реалізації виконання заходів, передбачених пунк�
тами 1, 2 цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації відповідно до розподілу обов’язків.

Голова О. Попов

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

державної адміністраціі


