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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про реєстрацію змін до Статуту релігійної громади 

Святого князя Олександра Невського Української 
Православної Церкви у Голосіївському районі м. Києва

Розпорядження № 79 від 25 січня 2011 року

Відповідно до ст. 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву
голови парафіяльної ради, настоятеля релігійної громади Святого князя Олександра Невського Української
Православної Церкви у Голосіївському районі м. Києва від 07.04.2010 та протокол загальних зборів чле)
нів зазначеної релігійної громади від 23.12.2009 № 2, в межах функцій місцевого органу виконавчої вла)
ди:

1. Зареєструвати зміни до Статуту релігійної громади
Святого князя Олександра Невського Української Православ�
ної Церкви у Голосіївському районі м. Києва, зареєстрова�
ного розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
10.09.2007 № 1180, що додаються.

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

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

державної адміністрації

Про реєстрацію змін до Статуту християнської релігійної
громади “Сила Радості” у Шевченківському районі 

м. Києва
Розпорядження № 72 від 25 січня 2011 року

Відповідно до ст. 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву
пастора християнської релігійної громади “Сила Радості” у Шевченківському районі м. Києва від 17.08.2010
та протокол загальних зборів членів зазначеної релігійної громади від 03.08.2010 № 5, в межах функцій
місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати зміни до Статуту християнської релігій�
ної громади “Сила Радості” у Шевченківському районі м.
Києва, зареєстрованого розпорядженням Київської міської
державної адміністрації від 25.11.2005 № 2170, зі змінами,
зареєстрованими розпорядженням виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 20.11.2007 № 1485, що додаються.

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

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

державної адміністрації

Про затвердження складу робочої групи з розробки
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 

та Положення про неї
Розпорядження № 348 від 11 березня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про стимулювання розвитку регіонів”, Указу Президента України від
25.05.2001 № 341/2001 “Про Концепцію державної регіональної політики”, рішення Київської міської ра)
ди від 18.06.2009 № 616/1672 “Про розробку Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року”, розпоряджен)
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.02.2011
№ 219 “Про утворення Робочої групи з розробки стратегічного Плану розвитку міста Києва до 2025 року”,
з метою забезпечення розробки стратегічного Плану розвитку міста Києва до 2025 року:

1. Внести зміни до пункту 1 розпорядження виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 18.02.2011 № 219 “Про утворення Ро�
бочої групи з розробки стратегічного Плану розвитку міста
Києва до 2025 року”, виклавши його в такій редакції:

“Утворити Робочу групу з розробки Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року (далі — Робоча група) як консуль�
тативно�дорадчий орган при виконавчому органі Київської
міської ради (Київській міській державній адміністрації)”.

2. Затвердити склад робочої групи з розробки Стратегії
розвитку міста Києва до 2025 року, що додається.

3. Затвердити Положення про робочу групу з розробки

Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, що додається.
4. Заступнику голови Київської міської державної адмі�

ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення
щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо�
го розпорядження.

5. 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

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції 
у місті Києві 25 березня 2011 року за № 10/869

Про внесення змін до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 10.01.2011 № 15

Розпорядження № 349 від 11 березня 2011 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25.1.2.96 № 1548 “Про
встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулюван)
ня цін (тарифів)” (із змінами і доповненнями), постанов Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 1222
“Про затвердження Порядку декларування зміни оптово)відпускних цін на продовольчі товари” (із зміна)
ми і доповненнями), від 17.04.2008 № 373 “Про затвердження Порядку формування цін на продовольчі
товари, щодо яких запроваджено державне регулювання”, з метою недопущення необгрунтованого зрос)
тання цін на основні продовольчі товари, в межах функцій органу виконавчої влади:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної ад�

міністрації) від 10.01.2011 № 15 “Про регулювання цін
на основні продовольчі товари”, зареєстрованого в Го�

ловному управлінні юстиції у м. Києві 31.01.2011 за
№ 2/861:

1.1. Доповнити розпорядження пунктом 1.2. наступного
змісту: “1.2. Граничні рівні рентабельності пакування (фа�
сування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено
державне регулювання цін, без урахування вартості сиро�
вини не вище, ніж 10 відсотків.”.

1.2. В зв’язку з цим пункти 1.2. та 1.3. розпорядження
вважати пунктами 1.3. та 1.4. відповідно.

1.3. У пункті 1.4. розпорядження після слів “борошно

житнє обдирне”, доповнити словами “крупи гречані,”, а сло�
ва “з вмістом жиру до 2,5 відсотка” замінити словами “пас�
теризоване, фасоване у плівку”.

2. Це розпорядження набирає чинності з моменту його
оприлюднення.

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

Голова О. Попов

Про проведення в місті Києві 26—29 травня 2011 року
фестивалю пляжного футболу в рамках акцій та заходів,

присвячених святкуванню Дня столиці та Дня Києва
Розпорядження № 357 від 11 березня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто)герой Київ”, Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Порядку організації та проведення в місті Києві недержавних масових громад)
ських заходів політичного, релігійного, культурно)просвітницького, спортивного, видовищного та іншого
характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418, з метою забезпечен)
ня розвитку фізичної культури і спорту в місті Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підтримати ініціативу Асоціації пляжного футболу Укра�
їни та всеукраїнського благодійного фонду “Спорт проти нар�
котиків, тютюну та зловживання алкоголю” щодо проведен�
ня в місті Києві з 26 до 29 травня 2011 року на Долобецько�
му острові (Гідропарк, пляж “Венеція”) фестивалю пляжно�
го футболу, в рамках якого відбудуться змагання серед про�
фесійних клубів пляжного футболу “Прем’єр Ліга пляжного
футболу”, турнір дитячих команд, показові змагання з фут�
волєю, пляжного регбі, черлідінгу, акція “Міс Києва пляжно�
го футболу” та програми для молоді “Танці на піску”.

2. Створити та затвердити склад організаційного коміте�
ту з підготовки та проведення фестивалю пляжного футбо�
лу “Спорт проти наркотиків, тютюну та зловживання алко�
голю”, що додається.

3. Взяти до відома, що фестиваль відбудеться в рамках
акцій та заходів, присвячених святкуванню Дня столиці та
Дня Києва, а відповідальність за підготовку та проведення
фестивалю взяв на себе всеукраїнський благодійний фонд
“Спорт проти наркотиків, тютюну та зловживання алкоголю”.

4. Головному управлінню у справах сім’ї, молоді та спор�
ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) сприяти організаторам фести�
валю в забезпеченні своєчасного вирішення організаційних
питань, пов’язаних із проведенням цього заходу.

5. Головному управлінню контролю за благоустроєм ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) видати всеукраїнському благодій�
ному фонду “Спорт проти наркотиків, тютюну та зловживан�
ня алкоголю” дозвіл (ордер) на тимчасове порушення бла�
гоустрою під час підготовки та проведення фестивалю.

6. Комунальному підприємству “Плесо”:
6.1. Укласти договір з організаторами фестивалю для

своєчасної та якісної організації фестивалю, на підпорядко�
ваній території Долобецького острова (Гідропарк, пляж “Ве�
неція”), в тому числі з метою підготовки збірних команд Ки�
єва з пляжного футболу до чемпіонатів України та інших
змагань у 2011—2015 роках.

6.2. Провести заходи з благоустрою визначеної терито�
рії, в тому числі надати сприяння всеукраїнському благодій�
ному фонду “Спорт проти наркотиків, тютюну та зловживан�
ня алкоголю” у встановленні тимчасової повітряноопорної
конструкції для проведення тренувань з пляжного футболу
в весняно�зимовий період.

6.3. Забезпечити регулярне прибирання визначеної те�
риторії та вивіз сміття під час підготовки та проведення фес�
тивалю.

7. Просити Головне управління МВС України в місті Ки�
єві забезпечити охорону громадського порядку та безпеки
громадян в місці проведення фестивалю на території Доло�
бецького острова (Гідропарк, пляж “Венеція”).

8. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) надати для медичного обслуговування учас�
ників фестивалю карету швидкої медичної допомоги.

9. Комунальному підприємству “Дніпропарксервіс” за�
безпечити безперешкодний проїзд автотранспорту за наяв�
ності перепустки, виданої в установленому порядку, на при�
леглу територію на час підготовки і проведення фестивалю.

10. Головному управлінню комунального господарства
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) забезпечити установку та утри�
мання в необхідній кількості біотуалетів в місці проведення
фестивалю.

11. Просити Головне управління МНС України в місті Ки�
єві забезпечити чергування автомобіля пожежної безпеки під
час проведення фестивалю. 

12. Державному комунальному підприємству “Телерадіо�
компанія Київ” забезпечити висвітлення заходів в рамках
фестивалю в спортивних новинах, розміщення анонсів, ор�
ганізацію та показ телевізійних трансляцій фінальних мат�
чів фестивалю.

13. Головному управлінню з питань реклами, управлін�
ню преси та інформації, Комунальному підприємству “Київ�
реклама”, редакціям газет “Вечірній Київ”, “Хрещатик”,
“Українська столиця”, радіостанції “Голос Києва” забезпе�
чити розміщення соціальної реклами та інформації щодо
проведення фестивалю.

14. Контроль за виконанням цього розпорядження по�
класти на заступника голови Київської міської державної ад�
міністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

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

державної адміністрації

Про внесення змін до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 02.11.2010 № 900

Розпорядження № 353 від 11 березня 2011 року

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні “, статті 4 Закону України
“Про оптові ринки сільськогосподарської продукції”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Скасувати підпункт 2.5 пункту 2 розпорядження виконав�
чою органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 02.11.2010 № 900 “Про загальноміські заходи
із залучення безпосередніх товаровиробників для задоволення
потреб мешканців міста Києва на основні продовольчі товари”.

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

про висвітлення змісту цього розпорядження в засобах ма�
сової інформації.

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

Голова О. Попов



Про прийняття — передачу до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва 

зовнішніх інженерних мереж 
Національного спортивного 
комплексу “Олімпійський”

Розпорядження № 333 від 11 березня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради
від 09.03.2006 № 154/3245 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності відомчого житлово)
го фонду та інженерних мереж” із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради
від 12.12.2006 № 266/323, враховуючи звернення Національного спортивного комплексу “Олімпійський”
(листи від 31.01.2011 № 17/270 та від 29.12.2010 № 17/3686) та згоду Національного агентства з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (лист від
25.11.2010 № 3286/1/11)10), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних ме)
реж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва і передати у володіння
та користування публічному акціонерному товариству “Ки�
ївгаз” зовнішні газопровідні мережі Національного спор�
тивного комплексу “Олімпійський” згідно з додатком, в
межах та на умовах, визначених Договором на володіння
та користування майном територіальної громади міста Ки�
єва від 21.04.2006 (зі змінами та доповненнями), який
укладений між ВАТ “Київгаз” та Головним управлінням ко�
мунальної власності м. Києва виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації).

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва

виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) забезпечити приймання — пе�
редачу зовнішніх інженерних мереж, зазначених у пункті 1
цього розпорядження.

3. Заступнику голови Київської міської державної адмі�
ністрації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлен�
ня в засобах масової інформації змісту цього розпоряджен�
ня.

4. 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 нового складу міської комісії 
з безпеки та організації дорожнього руху

Розпорядження № 339 від 11 березня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно з розпорядженням Київ)
ського міського голови від 03.02.2011 № 131 “Про тимчасовий розподіл обов’язків між головою Київської
міської державної адміністрації, першим заступником голови, заступниками голови Київської міської дер)
жавної адміністрації” у зв’язку зі змінами в керівному складі виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), підпорядкованих структурних підрозділів та підприємств, в ме)
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити новий склад міської комісії з безпеки та
організації дорожнього руху, утвореної рішенням виконав�
чого комітету Київської міської ради народних депутатів від
20.02.95 № 43 “Про утворення міської комісії з безпеки та
організації дорожнього руху” що додається.

2. Визнати такими що втратили чинність наступні розпо�
рядження Київської міської державної адміністрації:

від 03.02.2006 № 151 “Про затвердження нового складу
міської комісії з безпеки та організації дорожнього руху”.

від 14.02.2007 № 150 “Про затвердження змін до розпо�
рядження Київської міської державної адміністрації від
03.02.2006 № 151”.

3. Висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо�
го розпорядження покласти на заступника голови Київської
міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’яз�
ків.

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

Голова О. Попов

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

державної адміністрації

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 12.02.2007 № 139

Розпорядження № 342 від 11 березня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про соціальний діа)
лог в Україні”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2009 № 285)р “Про затвердження пла)
ну заходів щодо організації соціального діалогу в Україні) та у зв’язку з необхідністю внесення змін до скла)
ду Київської міської тристоронньої соціально)економічної ради, в межах функцій місцевого органу вико)
навчої влади:

1. Внести зміни до абзаців другого та третього пункту 2
розпорядження Київської міської державної адміністрації від
12.02.2007 № 139 ”Про заходи з проведення соціального
діалогу, виклавши їх в новій редакції:

“від виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) — МАЗУРЧАКА Олександра
Володимировича — першого заступника голови Київської
міської державної адміністрації;

“ід професійних спілок — МЕЛЬНИКА Валентина Петро�
вича — голову Київської міської ради професійних спілок (за
згодою)”.

2. Вилучити пункт 5 розпорядження Київської міської дер�
жавної адміністрації від 12.02.2007 № 139.

3. У зв’язку з цим пункти 6�10 вважати пунктами 5�9 від�
повідно.

4. Затвердити зміни до складу представників від вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) до Київської міської тристорон�

ньої соціально�економічної ради, затвердженого розпоря�
дженням Київської міської державної адміністрації від
12.02.2007 № 139, виклавши його в новій редакції, що до�
дається.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 31.08.2010 № 685 “Про вне�
сення змін до розпорядження Київської міської державної ад�
міністрації від12.02.2007 № 139”.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на першого заступника голови Київської державної адмі�
ністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов

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

державної адміністрації

Про встановлення лімітів споживання теплової, 
електричної енергії, природного газу, водопостачання 

та водовідведення на 2011 рік 
для бюджетних установ, що фінансуються 

з бюджету м. Києва

1. Встановити ліміти споживання теплової, електричної
енергії, природного газу, водопостачання та водовідведен�
ня на 2011 рік для бюджетних установ, що фінансуються з
бюджету м. Києва, згідно з додатками 1�21.

2. Керівникам головних управлінь, управлінь та інших
структурних підрозділів виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації), голо�
вам районних в місті Києві державних адміністрацій, ке�
рівникам бюджетних установ, що фінансуються з бюдже�
ту м. Києва, забезпечити дотримання встановлених лімі�
тів споживання теплової, електричної енергії, природного

газу, водопостачання та водовідведення.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження по�

класти на заступників голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків та голів район�
них в місті Києві державних адміністрацій.

Голова О. Попов

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

державної адміністрації
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Про проведення весняного 
двомісячника 

з благоустрою, озеленення та 
поліпшення санітарного стану міста у 2011 році

Розпорядження № 370 від 17 березня 2011 року

Керуючись законами України “Про благоустрій населених пунктів”, “Про місцеві державні адміністра)
ції”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від
18.07.2003 № 1119 “Про організацію щорічного всеукраїнського конкурсу “Населений пункт найкращого
благоустрою і підтримки громадського порядку” (із змінами і доповненнями), розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 27.01.2004 № 82 “Про щорічний міський конкурс “Район найкращого
благоустрою і підтримки громадського порядку” та з метою поліпшення рівня благоустрою, санітарного
та технічного стану об’єктів міської інфраструктури після експлуатації в осінньо)зимовий період 
2010)2011 рр., в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Провести в місті Києві весняний двомісячник з бла�
гоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану в
період з 21 березня до 16 травня 2011 року.

2. Утворити комісію з проведення весняного двомісяч�
ника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітар�
ного стану міста та затвердити її склад, що додається.

3. Затвердити:
3.1. Порядок роботи комісії з проведення весняного

двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення
санітарного стану міста, що додається.

3.2. Планові показники районних в місті Києві держав�
них адміністрацій на виконання заходів весняного двомі�
сячника з благоустрою, озеленення та поліпшення сані�
тарного стану міста Києва на 2011 рік, що додаються.

3.3. Планові показники головних управлінь, управлінь
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) та комунальних підприємств
міста Києва на виконання заходів весняного двомісячни�
ка з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарно�
го стану міста Києва на 2011 рік, що додаються.

4. Районним в місті Києві державним адміністраціям,
керівникам підприємств, установ та організацій комуналь�
них форм власності розробити плани заходів щодо про�
ведення весняного двомісячника з благоустрою, озеле�
нення та поліпшення санітарного стану міста.

5. Районним в місті Києві державним адміністраціям:
5.1. Утворити районні комісії з проведення весняного

двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення
санітарного стану районів і забезпечити виконання за�
тверджених показників реалізації заходів з благоустрою.

5.2. До участі у виконанні запланованих заходів вес�
няного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліп�
шення санітарного стану міста залучити працівників під�
приємств, установ та організацій району незалежно від
форм власності та відомчого підпорядкування, громад�
ськість.

6. Структурним підрозділам виконавчого органу Київ�

ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) сприяти підприємствам, установам та організаціям
всіх форм власності в організації та виконанні заходів вес�
няного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліп�
шення санітарного стану міста.

7. Головним управлінням, управлінням виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), підприємствам, установам і організаціям
комунальної форми власності, районним в місті Києві дер�
жавним адміністраціям щопонеділка надавати до Голов�
ного управління контролю за благоустроєм виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) оперативну інформацію та до 17 трав�
ня 2011 року подати зведений загальний звіт про вико�
нання запланованих заходів, розроблених згідно з під�
пунктами 3.2. та 3.3. пункту 3 цього розпорядження, для
подальшої передачі зазначеної інформації в комісію з про�
ведення весняного двомісячника з благоустрою, озеле�
нення та поліпшення санітарного стану міста.

8. Комісії з проведення весняного двомісячника з бла�
гоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану
міста розглянути звіти та загальні підсумки виконання за�
ходів весняного двомісячника з благоустрою, озеленен�
ня та поліпшення санітарного стану міста та до 20 трав�
ня 2011 року подати пропозиції на розгляд Колегії вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

9. Контроль за виконанням цього розпорядження по�
класти на заступника голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків та голів
районних в місті Києві державних адміністрацій.

Голова О. Попов

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

державної адміністрації

Про реконструкцію транспортної 
розв’язки на перетині бульвару Дружби Народів 
та Наддніпрянського шосе у Печерському районі

Розпорядження № 374 від 17 березня 2011 року

Відповідно до законів України “Про здійснення державних закупівель”, “Про місцеве самоврядування в
Україні”, “Про дорожній рух”, “Про автомобільні дороги” та з метою збільшення пропускної спроможно)
сті, створення належних умов організації руху автомобільного транспорту та пішоходів у Печерському райо)
ні, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити в 2011—2012 роках розробку проектно�кош�
торисної документації та реконструкцію транспортної роз�
в’язки на перетині бульвару Дружби Народів та Наддніп�
рянського шосе у Печерському районі.

2. Комунальному підприємству “Дирекція будівництва
шляхово�транспортних споруд м. Києва” як замовнику ре�
конструкції транспортної розв’язки на перетині бульвару
Дружби Народів та Наддніпрянського шосе у Печерському
районі:

2.1. Визначити генеральну проектну та генеральну під�
рядну організації на виконання робіт зазначених в пункті 1
цього розпорядження на конкурсних торгах.

2.2. Розробити та затвердити у встановленому порядку
проектно�кошторисну документацію.

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

2.4 Роботи виконати згідно з Правилами благоустрою міс�

та Києва, затвердженими рішенням Київської міської ради від
25.12.2008 № 1051/1051 (зі змінами та доповненнями).

3. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) у встановленому порядку подати до Голов�
ного управління економіки та інвестицій виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з
розробки проектно�кошторисної документації та з рекон�
струкції транспортної розв’язки на перетині бульвару Друж�
би Народів та Наддніпрянського шосе у Печерському райо�
ні до Програми соціально�економічного розвитку міста Ки�
єва на 2011 рік та наступні роки.

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

Голова О. Попов

Розпорядження № 334 від 11 березня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та пункту 18 рішення Київської
міської ради від 30.12.2010 № 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік”:


