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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про тимчасове закриття ділянок крайніх правих смуг 
руху на Наддніпрянському шосе

Розпорядження № 69 від 24 січня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, врахову�
ючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 755�р “Про будівництво залізнично�ав�
томобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві на залізничній дільниці Київ�Московський —
Дарниця” і від 13.07.2004 № 490�р “Про початок будівництва об’єктів Мінтрансу в м. Києві”, враховуючи
звернення замовника будівництва залізнично�автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Ки�
єві — Державного територіально�галузевого об’єднання “Південно�Західна залізниця” від 17.01.2010 
№ Н�3/19, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Дозволити замовникові будівництва — Державному те�
риторіально�галузевому об’єднанню “Південно�Західна за�
лізниця” у зв’язку з будівництвом залізнично�автомобільно�
го мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підхо�
дами) на залізничній дільниці Київ�Московський — Дарни�
ця тимчасове закриття ділянок крайніх правих смуг руху на
Наддніпрянському шосе.

2. Комунальному підприємству Київської міської ради
“Київдорсервіс” на замовлення Державного територіально�
галузевого об’єднання “Південно�Західна залізниця”:

2.1. Розробити та погодити в установленому порядку
тимчасову схему організації дорожнього руху про тимчасо�
ве закриття ділянок крайніх правих смуг руху на Наддніп�
рянському шосе:

— в напрямку від мосту Є. О. Патона до Південного мос�
ту від ПК 7+50 до ПК 11+00 на період з 24.01.2011 до
25.04.2011;

— в напрямку від мосту Є. О. Патона до Південного мос�
ту від ПК 13+39 до ПК 15+80 на період з 01.06.2011 до
30.11.2011;

— в напрямку від Південного мосту до мосту Є. О. Па�
тона від ПК 14+00 до ПК 12+21 на період з 24.01.2011 до
30.04.2011;

— в напрямку від Південного мосту до мосту Є. О. Па�
тона від ПК 13+29 до ПК 12+09 на період з 24.01.2011 до
30.04.2011;

— в напрямку від Південного мосту до мосту Є. О. Пато�
на від ПК 11+80 до ПК 10+80 на період з 24.01.2011 до
30.04.2011.

2.2. Встановити технічні засоби регулювання дорожнім
рухом відповідно до розробленої схеми.

3. Замовнику виконання робіт із будівництва залізнично�
автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м.
Києві — Державному територіально�галузевому об’єднанню
“Південно�Західна залізниця” укласти відповідний договір з
комунальним підприємством “Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та експлуатації автомобільних шля�
хів та споруд на них “Магістраль”, як балансоутримувачу за�
значеної території, про прибирання Наддніпрянського шо�
се в межах зони будівництва.

4. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою
міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської ра�
ди від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами та доповнення�
ми).

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

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 проведення урочистого відкриття автомобільних
змагань сезону 2011 року

Розпорядження № 62 від 20 січня 2011 року

Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, Порядку організації
та проведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно�
просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської місь�
кої ради від 24.06.99 № 317/418, та з метою забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підтримати ініціативу Київського міського автомотоклу�
бу щодо проведення в місті Києві 23 січня 2011 року з 9.00
години до 18.00 години урочистого відкриття автомобіль�
них змагань сезону 2011 року.

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та
проведення урочистого відкриття автомобільних змагань се�
зону 2011 року взяв на себе Київський міський автомото�
клуб.

3. Дозволити організатору заходу, Київському міському
автомотоклубу, підйом теплових аеростатів у прив’язному
стані на Майдані Незалежності 23 січня 2011 року з 9.00 го�
дини до 17.00 години.

4. 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 щодо проведення заходу.

5. Головному управлінню контролю за благоустроєм 
м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) видати дозвіл (ордер)
на тимчасове порушення благоустрою та встановлення сце�

нічних конструкцій 23 січня 2011 року з 8.00 години до 18.00
години на вул. Хрещатик (від вул. Інститутської до вул. Про�
різної).

6. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) під час проведення заходу забезпечити чер�
гування 2 карет швидкої медичної допомоги.

7. Просити Головне управління МВС України в м. Києві
забезпечити охорону громадського порядку під час прове�
дення заходу 23 січня 2011 року з 8.00 години до 18.00 го�
дини.

8. Заступнику голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків сприяти вирішенню
питань щодо висвітлення в засобах масової інформації зміс�
ту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про реєстрацію Статуту релігійної громади парафії 
Різдва Пресвятої Богородиці у Святошинському районі 

м. Києва Української Православної Церкви 
Київського Патріархату

Розпорядження № 11 від 10 січня 2011 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи за�
яву громадян засновників релігійної громади парафії Різдва Пресвятої Богородиці у Святошинському райо�
ні м. Києва Української Православної Церкви Київського Патріархату від 19.11.2010 та протокол загаль�
них зборів громадян щодо реєстрації Статуту вказаної релігійної громади від 19.11.2010, в межах функ�
цій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати Статут релігійної громади парафії Різд�
ва Пресвятої Богородиці у Святошинському районі м. Ки�
єва Української Православної Церкви Київського Патріарха�
ту, що додається.

2. Заступникові голови Київської міської державної адмі�

ністрації відповідно до розподілу обов’язків прийняти рі�
шення щодо висвітлення у засобах масової інформації зміс�
ту цього розпорядження.

Голова О. Попов

Про реєстрацію Статуту релігійної громади “Світло Волі”
Рідної Української Національної Віри

у Подільському районі м. Києва
Розпорядження № 12 від 10 січня 2011 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи за�
яву громадян засновників релігійної громади “Світло Волі” Рідної Української Національної Віри у Поділь�
ському районі м. Києва від 02.10.2010 та протокол загальних зборів громадян щодо реєстрації Статуту
вказаної релігійної громади від 25.09.2010, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати Статут релігійної громади “Світло Во�
лі” Рідної Української Національної Віри у Подільському райо�
ні м. Києва, що додається.

2. Заступникові голови Київської міської державної адмі�

ністрації відповідно до розподілу обов’язків прийняти рі�
шення щодо висвітлення у засобах масової інформації зміс�
ту цього розпорядження.

Голова О. Попов

Про відмову в реєстрації Статуту релігійної громади
християн Української Православної Реформаторської

Церкви “Христа Спасителя” у Деснянському районі 
м. Києва

Розпорядження № 14 від 10 січня 2011 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши за�
яву громадян від 25.07.2010 і протокол загальних зборів засновників релігійної громади християн Україн�
ської Православної Реформаторської Церкви “Христа Спасителя” у Деснянському районі м. Києва від
24.07.2010 № 1 та керуючись ст.15 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, в межах
функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Відмовити в реєстрації Статуту релігійної громади хрис�
тиян Української Православної Реформаторської Церкви

“Христа Спасителя” у Деснянському районі м. Києва у зв’яз�
ку з тим, що положення зазначеного Статуту та культова

практика не відповідають вимогам статей 5, 7, 8, 9, 12 За�
кону України “Про свободу совісті та релігійні організації”.

2. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації, відповідно до розподілу обов’язків, прийняти рі�

шення щодо висвітлення у засобах масової інформації зміс�
ту цього розпорядження.

Голова О. Попов

Про запровадження рейтингової оцінки діяльності 
районних в місті Києві державних адміністрацій

Розпорядження № 346 від 11 березня 2011 року

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 № 833 “Про запровадження комплекс�
ної оцінки соціально�економічного розвитку Автономної республіки Крим, областей, м. м. Києва та Севас�
тополя”, з метою проведення оцінки діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій щодо ви�
конання ними визначених законодавством України повноважень, оперативного виявлення проблем та під�
вищення ефективності управлінських рішень місцевих органів виконавчої влади з реалізації пріоритетних
завдань розвитку міста Києва, та в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Запровадити рейтингову оцінку діяльності районних в
місті Києві державних адміністрацій (далі — рейтингова оцін�
ка).

2. Затвердити Порядок проведення рейтингової оцінки ді�
яльності районних в місті Києві державних адміністрацій,
що додається.

3. Надати Головному управлінню економіки та інвести�
цій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) право за поданням струк�
турних підрозділів виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) та районних в
місті Києві державних адміністрацій вносити у разі потреби

зміни до складу показників, за якими здійснюється рейтин�
гова оцінка.

4. Заступнику голови Київської міської державної адмініс�
трації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в апараті 

Київської міської державної адміністрації

Про створення Громадської ради з розробки Стратегії
розвитку міста Києва до 2025 року

Розпорядження № 347 від 11 березня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, Указу Президента України від 15.09.2005 № 1276/2005 “Про забезпечення участі громад�
ськості у формуванні та реалізації державної політики” та постанови Кабінету Міністрів України від 15.10.2004
№ 1378 “Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної по�
літики”, з метою залучення громадськості, об’єднань громадян та експертів у відповідних сферах до роз�
робки Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року:

1. Утворити Громадську раду з розробки Стратегії роз�
витку міста Києва до 2025 року та затвердити її склад, що
додається.

2. Затвердити Положення про Громадську раду з розроб�
ки Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, що додає�
ться.

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

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

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

Голова О. Попов

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в апараті 

Київської міської державної адміністрації


