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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про заходи щодо підготовки та проведення 
поминальних днів на міських кладовищах

Розпорядження № 515 від 8 квітня 2011 року

Відповідно до ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою своєчасної під�
готовки і забезпечення належних умов для відвідування міських кладовищ під час проведення поминаль�
них днів з 1 до 4 травня та 9 травня 2011 року:

1. Затвердити заходи Управління ритуальних послуг ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) щодо підготовки та проведення по�
минальних днів на міських кладовищах, що додаються.

2. Управлінню ритуальних послуг виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) забезпечити виконання заходів щодо підготовки та про�
ведення поминальних днів на міських кладовищах відповід�
но до пункту 1 цього розпорядження.

3. Комунальному підприємству “Київпастранс”, комуналь�
ній службі перевезень виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечи�
ти організацію роботи необхідної кількості рухомого складу
для перевезення пасажирів в поминальні дні до кладовищ
згідно з додатком. Для проїзду в автобусах транспортних під�
приємств комунальної власності територіальної громади міс�
та Києва, що працюватимуть в поминальні дні на переве�
зенні пасажирів в експресному режимі до міських кладо�
вищ, в тому числі до Північного і Південного, встановити та�
риф на проїзд в розмірі, встановленому для міських авто�
бусних маршрутів загального користування в звичайному
режимі за одну поїздку.

4. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), комунальному підприємству “Київпас�
транс”, комунальній службі перевезень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації), комунальному підприємству “Київський метропо�
літен” організувати чергування відповідальних осіб в місцях
масового скупчення пасажирів для коригування роботи
транспорту в залежності від пасажиропотоку.

5. Дозволити перевізникам усіх форм власності здійсню�
вати в поминальні дні перевезення пасажирів до міських
кладовищ за умови стягнення плати за проїзд в одному на�
прямку в розмірі не більше 2,5 гривні, попередньо узгодив�
ши маршрути з Головним управлінням транспорту та зв’яз�
ку виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації).

6. Управлінню ритуальних послуг виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції), Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�

кої державної адміністрації) та Київському комунальному
об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених на�
саджень міста “Київзеленбуд” в поминальні дні посилити
контроль за дотриманням протипожежної безпеки на місь�
ких кладовищах і прилеглих до них територіях.

7. Звернутися до Головного управління МВС України в 
м. Києві разом з районними в місті Києві державними ад�
міністраціями стосовно забезпечення громадського поряд�
ку і безперебійного руху міського пасажирського транспор�
ту поблизу міських кладовищ, у тому числі Південного та Пів�
нічного, з початку та до закінчення перевезення пасажирів.
Заборонити 1 травня 2011 року паркування автотранспор�
ту на вул. Електротехнічній та заїзд транспортних засобів на 
вул. Крайню, крім автобусів великої місткості та спецтранс�
порту.

8. Головному управлінню з питань внутрішньої торгівлі та
побутового обслуговування виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) з ме�
тою уникнення аварійних ситуацій та забезпечення безпе�
ребійного руху пасажирського транспорту рекомендувати
адміністраціям ринків відмінити роботу 1 травня 2011 року
ринків “Троєщина”, “Фермер” та біля ст. м. “Петрівка” (“Ре�
човий”, “Книжковий”, “Господарський”).

9. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) забезпечити в поминальні дні постійне чергу�
вання бригад швидкої медичної допомоги на Південному,
Північному, Лісовому, Байковому та Міському кладовищах.

10. Управлінню ритуальних послуг виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) надати необхідні приміщення для бригад швидкої ме�
дичної допомоги на кладовищах, зазначених у п. 9 цього роз�
порядження.

11. Контроль за виконанням цього розпорядження по�
класти на першого заступника та заступників голови Київ�
ської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова О. Попов

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

державної адміністрації

Про реконструкцію транспортної розв’язки 
на примиканні Дніпровського узвозу 

до Набережного шосе у Печерському районі
Розпорядження № 453 від 1 квітня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ре�
гулювання містобудівної діяльності” та з метою збільшення пропускної спроможності, створення належ�
них умов організації руху автомобільного транспорту та пішоходів, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

1. Комунальному підприємству “Дирекція будівництва
шляхово�транспортних споруд м. Києва”, що входить до
складу комунальної корпорації “Київавтодор”, у 2011 році за�
безпечити розробку та затвердження проектно�кошторис�
ної документації та в 2012 році приступити до виконання ро�
біт з реконструкції транспортної розв’язки на примиканні
Дніпровського узвозу до Набережного шосе у Печерському
районі.

2. Комунальному підприємству “Дирекція будівництва
шляхово�транспортних споруд м. Києва”:

2.1. Визначити у встановленому порядку на конкурсних
торгах генеральні проектну та будівельну організації для
проектування та виконання робіт з реконструкції транспорт�
ної розв’язки на примиканні Дніпровського узвозу до Набе�
режного шосе у Печерському районі.

2.2. Одержати в установленому порядку вихідні дані.
2.3. Одержати в інспекції державного архітектурно�буді�

вельного контролю дозвіл на виконання будівельних робіт.
2.4. Роботи виконувати відповідно до Правил благоуст�

рою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської

ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами та доповнен�
нями).

2.5. У складі проекту забезпечити розробку та погоджен�
ня з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схеми організації руху
транспорту на період виконання робіт з реконструкції транс�
портної розв’язки на примиканні Дніпровського узвозу до
Набережного шосе у Печерському районі.

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 до Програми
соціально�економічного розвитку м. Києва на 2011 рік за ра�
хунок перерозподілу асигнувань по Головному управлінню
транспорту та зв’язку виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).

4. 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
реконструкції транспортної розв’язки на примиканні Дніп�
ровського узвозу до Набережного шосе у Печерському райо�
ні до проекту Програми соціально�економічного розвитку
міста Києва на 2012 рік та наступні роки.

5. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього 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 внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 30.04.99 № 661
Розпорядження № 452 від 1 квітня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Закону України “Про фізичну культуру і спорт” та на виконання постанови Ка�
бінету Міністрів України від 18.12.1998 року № 2025 “Про порядок підготовки спортивних споруд та інших
спеціально відведених місць для проведення спортивних та культурно�видовищних заходів”, рішення Ки�
ївської міської ради від 27.05.2010 № 805/4243 “Про оптимізацію структури виконавчого органу Київра�
ди (Київської міської державної адміністрації)” та розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 31.05.2010 № 394 “Про здійснення організаційно�пра�
вових заходів щодо ліквідації, реорганізації та перейменування структурних підрозділів виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, у зв’язку зі змінами у персонально�
му складі комісії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з
контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спор�
тивних та культурно�видовищних заходів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до Складу комісії виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) з контролю за станом спортивних споруд та інших
спеціально відведених місць для проведення масових спор�
тивних та культурно�видовищних заходів, затвердженого
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від
30.04.99 № 661 (в редакції розпорядження виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) від 23.06.2009 № 701), виклавши його в редак�
ції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 23.06.2009 № 701 “Про вне�

сення змін до розпорядження Київської міської державної ад�
міністрації від 30.04.99 № 661”.

3. 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.

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

Голова О. Попов
Додаток не друкується. 

Ознайомитися з ним можна в апараті Київської міської
державної адміністрації

Про затвердження змін до складу робочої групи 
з питань координації та контролю за реалізацією 

спільного із Світовим банком проекту 
“Удосконалення системи соціальної допомоги” 

у місті Києві
Розпорядження № 460 від 4 квітня 2011 року

У зв’язку зі змінами у персональному складі робочої групи з питань координації та контролю за реалі�
зацією спільного із Світовим банком проекту “Удосконалення системи соціальної допомоги” у місті Києві:

Затвердити зміни до складу робочої групи з питань
координації та контролю за реалізацією спільного із Сві�
товим банком проекту “Удосконалення системи соціаль�
ної допомоги” у місті Києві, затвердженого розпоряджен�
ням Київської міської державної адміністрації від

15.08.2006 № 1226, виклавши його в новій редакції, що
додається.

Голова О. Попов
Додаток не друкується. 

Ознайомитися з ним можна в апараті Київської міської
державної адміністрації

Про створення міської призовної комісії 
по проведенню чергового призову громадян України 

на строкову військову службу у квітні+травні 2011 року
Розпорядження № 426 від 28 березня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, Указу Президента України
від 04.11.2010 № 1009/2010 “Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян Укра�
їни на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2011 році”, у межах функ�
цій місцевого органу виконавчої влади:

1. Для керівництва і контролю за діяльністю районних при�
зовних комісій створити міську призовну комісію у такому
складі:

Пузанов О. Г. — заступник голови Київської місь�
кої державної адміністрації, голова
комісії

Кидонь В. І. — військовий комісар Київського
міського військового комісаріату,
заступник голови комісії (за згодою)

Лавренюк І. Д. — провідний спеціаліст відділу об�
ліково�призовної роботи Київсько�
го міського військового комісаріату,

секретар комісії (за згодою)
Березан В. М. — заступник начальника Головного

управління МВС України в м. Києві
(за згодою)

Вітковський В. П. — голова лікарської комісії Київсько�
го міського військового комісаріату
(за згодою)

Загородній В. В. — заступник начальника Головного
управління охорони здоров’я вико�
навчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної ад�
міністрації)
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Шаповалов А. Ю. — помічник військового комісара
Київського міського військового ко�
місаріату з правової роботи — на�
чальник юридичної групи (за зго�
дою)

Білий О. К. — начальник відділу з питань мобі�
лізаційної роботи апарату виконав�
чого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адмі�
ністрації)

Садомов В. А. — начальник управління організа�
ційно�масової роботи та спортив�
них споруд Головного управління
сім’ї, молоді та спорту виконавчо�
го органу Київської міської ради
(Київської міської державної адмі�
ністрації)

Черкашина Л. Б. — заступник директора Київського
міського центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

2. Головам районних в місті Києві державних адміністра�
цій:

2.1. Підвести підсумки осіннього 2010 року призову гро�
мадян на строкову військову службу з посадовими особа�
ми, задіяними в проведенні призову, організувати роботу із
підготовки та проведення весняного призову 2011 року.

2.2. Утворити районні призовні комісії. Направити для
роботи у військові комісаріати на період підготовки і весь
термін проведення призову технічних працівників і друка�
рок, забезпечити військкомати автомобільним транспор�
том.

2.3. Укомплектувати районні лікарські комісії лікарями�
спеціалістами, забезпечити їх медикаментами, медичним
інструментарієм і санітарно�господарським майном.

3. Головному управлінню МВС України в м. Києві нада�
вати допомогу військовим комісаріатам м. Києва у прове�
денні призову громадян на строкову військову службу з роз�
шуку призовників, які ухиляються від призову, забезпечити
охорону громадського порядку на призовних дільницях
районних військкоматів, Київському міському збірному пунк�
ті та на прилеглій до нього території.

4. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) забезпечити роботу міської лікарської комісії
з 10 березня до 11 червня 2011 року для проведення кон�
трольного медичного огляду призовників, призваних на
строкову військову службу, з проведенням обов’язкового
переліку обстежень (ВІЛ, гепатиту “В, С” та сифілісу) відпо�
відно до Положення про військово�лікарську експертизу в
Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра
оборони України від 14.08.2008 № 402, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 17.11.2008 за № 1109/15800,
громадян, які заявили про незгоду з результатом медично�
го огляду і рішенням районної медичної комісії, та перевір�
ки законності рішень стосовно призовників, визнаних непри�
датними та тимчасово непридатними до військової служби
за результатами призову та приписки зі 100% охопленням,
кандидатів з числа цивільної молоді для вступу до вищих вій�
ськових навчальних закладів Міністерства оборони України
та інших військових формувань.

Обстеження призовників у лікувальних закладах прово�
дити позачергово, безоплатно та в повному обсязі під осо�
бисту відповідальність керівників лікувальних закладів.

5. Директорові Київського міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді направити у райвійськко�
мати з 01.03.2011 на весь термін підготовки та проведен�
ня призову психологів для допомоги в якісному проведен�
ні професійно�психологічного обстеження призовників.

6. Військовому комісару Київського міського військово�
го комісаріату просити директора державного підприємства
Київської філії № 1 “Концерн військторгсервіс” надати до�
помогу міському військкомату в організації роботи буфету
у приміщенні їдальні об’єднаного міського збірного пункту.
Виділити для його роботи обслуговуючий персонал та за�
безпечити необхідними продовольчими товарами, предме�
тами матеріально�технічного постачання за відповідними
заявками та оплатою.

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

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

Голова О. Попов

Про Комісію з питань гуманітарної допомоги 
при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації)
Розпорядження № 465 від 4 квітня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про гуманітарну допомогу”, постанови Кабінету Міністрів України від
08.11.2000 № 1671 “Про затвердження Типового положення про комісії з питань гуманітарної допомоги
при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській держав�
ній адміністрації” та у зв’язку зі змінами у персональному складі Комісії з питань гуманітарної допомоги
при Київській міській державній адміністрації, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Перейменувати Комісію з питань гуманітарної допо�
моги при Київській міській державній адміністрації, яка ство�
рена розпорядженням Київської міської державної адмініс�
трації від 29.02.2000 № 282 “Про створення Комісії з питань
гуманітарної допомоги при Київській міській державній ад�
міністрації”” у Комісію з питань гуманітарної допомоги при
виконавчому органі Київської міської ради (Київській місь�
кій державній адміністрації).

2. Затвердити Положення про Комісію з питань гумані�
тарної допомоги при виконавчому органі Київської міської
ради (Київській міській державній адміністрації), що додає�
ться.

3. Затвердити склад Комісії з питань гуманітарної допо�
моги при виконавчому органі Київської міської ради (Київ�
ській міській державній адміністрації), що додається.

4. Визнати такими, що втратили чинність: 
розпорядження Київської міської державної адміністрації

від 29.12.2003 № 2486 “Про Комісію з питань гуманітарної
допомоги при Київській міській державній адміністрації”;
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 29.09.2009
№ 1116 “Про внесення змін до розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 29.12.2003 № 2486”.

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

Голова О. Попов

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

державної адміністрації

Про створення тимчасової комісії щодо визначення місць
розміщення вертолітних майданчиків в місті Києві

Розпорядження № 469 від 4 квітня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи розпорядження ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації ) від 19.08.2009 № 926
“Про створення мережі вертолітних майданчиків у м. Києві” та з метою визначення місць розміщення вер�
толітних майданчиків в місті Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Утворити тимчасову комісію щодо визначення місць
розміщення вертолітних майданчиків в місті Києві (далі —
Комісія) та затвердити її склад, що додається.

2. Для виконання покладених на Комісію завдань дозво�
лити голові Комісії в установленому порядку звертатися до
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядуван�
ня, підприємств, установ і організацій незалежно від фор�
ми власності для одержання необхідної інформації та доку�
ментів, а також залучати до роботи, в разі потреби, пред�
ставників державних органів, експертів, вчених (за пого�
дженням з їх керівниками).

3. Комісії за результатами роботи протягом 10 днів ви�

значити остаточний перелік місць розміщення вертолітних
майданчиків в місті Києві та надати виконавчому органу Ки�
ївської міської ради (Київській міській державній адміністра�
ції) висновки та пропозиції.

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

Голова О. Попов

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

державної адміністрації

Про внесення змін та доповнень 
до розпорядження Київської міської державної 

адміністрації від 21.03.2007 № 300
Розпорядження № 332 від 11 березня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”,
“Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) за�
старілого житлового фонду”, “Про інвестиційну діяльність”, “Про планування і забудову територій”, з ме�
тою прискорення комплексного вирішення питань реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого жит�
лового фонду міста, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни та доповнення до розпорядження Ки�
ївської міської державної адміністрації від 21.03.2007
№ 300 “Про запровадження в місті Києві Закону України
“Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів)
застарілого житлового фонду” (із змінами та доповнення�
ми), а саме:

1.1. Пункт 2 викласти в наступній редакції:
“2. Здійснення заходів щодо запровадження Закону Укра�

їни “Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайо�
нів) застарілого житлового фонду” доручити робочій групі у
такому складі:

Кучук
Михайло Ілліч — заступник голови Київської місь�

кої державної адміністрації, заступ�
ник голови робочої групи

Крамаренко
Руслан Михайлович — заступник голови Київської місь�

кої державної адміністрації

Чижевський
Віктор Юрійович — помічник голови Київської місь�

кої державної адміністрації
Данилович
Сергій Михайлович — начальник Головного управління

капітального будівництва міста Ки�
єва

Нечаєва
Тетяна Серафимівна — начальник управління генераль�

ного плану міста КО “Інститут Гене�
рального плану м. Києва”, секре�
тар робочої групи

Целовальник
Сергій Анатолійович — начальник Головного управління

містобудування та архітектури
Довбань
Ігор Миколайович — начальник Головного управління

економіки та інвестицій

Петрук
Віктор Іванович — начальник Головного управління

земельних ресурсів
Денисенко
Володимир Миколайович — начальник Головного управ�

ління житлового забезпечення
Стороженко
Володимир Сергійович  — начальник Головного управ�

ління житлового господарства
Новицький
Дмитро Юрійович         — начальник Головного управлін�

ня комунального господарства
Броневицький
Сергій Петрович — начальник КО “Інститут Гене�

рального плану м. Києва”
Голиця
Михайло Миколайович — президент АТ ХК “Київміськ�

буд” (за згодою)
Соколовський
Едуард Степанович — голова правління АЕК “Київ�

енерго” (за згодою)
Ченчевий
Валерій Геннадійович — генеральний директор ВАТ “АК

“Київводоканал” (за згодою)
Фільваров
Генріх Йосипович — директор ПП “Інститут Урба�

ністики” (за згодою)

Садовенко
Валерій Степанович — директор ДП “Фінпром” (за

згодою)”.
1.2. Доповнити розпорядження новим пунктом 3 такого

змісту:
“3. Визначити, що основними напрямками діяльності ро�

бочої групи є:
— розгляд концепцій, містобудівних обґрунтувань ком�

плексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого
житлового фонду;

— обговорення пропозицій щодо визначення кварталів
(мікрорайонів) застарілого житлового фонду для здійснен�
ня їх реконструкції;

— обговорення механізмів фінансування та реалізації
проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів)
застарілого житлового фонду відповідно до нормативно�
правових актів;

— розгляд та опрацювання пропозицій потенційних ін�
весторів з реалізації проектів комплексної реконструкції квар�
талів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду.”

У зв’язку з цим пункти 3, 4, 5, 6 розпорядження вважа�
ти відповідно пунктами 4, 5, 6, 7.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов

Про відзначення у місті Києві Дня Державного Прапора
України та 20+ї річниці незалежності України

Розпорядження № 455 від 1 квітня 2011 року

Відповідно до указів Президента України від 23.08.2004 № 987/2004 “Про День Державного Прапо�
ра України” та від 01.11.2010 № 990/2010 “Про відзначення 20�ї річниці незалежності України”, вра�
ховуючи історичне значення Державного Прапора України як державного символу та проголошення 24
серпня 1991 року незалежності України, з метою зміцнення громадянської злагоди, утвердження у
громадян почуття національної свідомості і патріотизму, у межах повноважень місцевого органу вико�
навчої влади:

1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та від�
значення у м. Києві Дня Державного Прапора України та 
20�ї річниці незалежності України і затвердити його персо�
нальний склад, що додається.

2. Затвердити:
2.1. Програму заходів, присвячених Дню Державного

Прапора України та 20�й річниці незалежності України, що
додається.

2.2. Робочий план з підготовки та відзначення у м. Києві
Дня Державного Прапора України та 20�ї річниці незалеж�
ності України, що додається.

3. Координацію питань, пов’язаних із проведенням у 
м. Києві заходів, присвячених Дню Державного Прапора
України та 20�й річниці незалежності України, покласти на

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв’яз�
ків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) та управління
організаційної роботи апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження по�
класти на першого заступника, заступників голови Київ�
ської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова О. Попов

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

державної адміністрації

Про створення робочої групи 
з питань впровадження паспортів вулиць 
в 1,5 км зоні навколо НСК “Олімпійський”

Розпорядження № 418 від 25 березня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
в Україні”, з метою розробки паспортів вулиць у 1,5 км зоні навколо НСК “Олімпійський”, в рамках належ�
ної підготовки і проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, в ме�
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Утворити робочу групу з питань впровадження паспор�
тів вулиць в 1,5 км зоні навколо НСК “Олімпійський” та за�
твердити її склад, що додається.

2. Надати повноваження голові робочої групи вносити у
разі потреби зміни до складу робочої групи, зазначеної у
пункті 1 цього розпорядження.

3. Затвердити Положення про робочу групу з питань
впровадження паспортів вулиць в 1,5 км зоні навколо НСК
“Олімпійський”, що додається.

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

щодо висвітлення змісту цього розпорядження в засобах
масової інформації.

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

Голова О. Попов

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

державної адміністрації

Відповіді на росворд
По оризонталі: 6. ореол 7. алим 8. ліцей 9. піала 10. арда 13. ха ер 16. Гера л

17. Сваро 19. Ос ар 22. шабаш 24. ети а 25. фальш 26. ти ва 27. ліше
По верти алі: 1. ш лер 2. помпа 3. десант 4. Аллах 5. пацю 11. аверс 12. драма

14. А ата 15. епоха 18. стихія 20. ольє 21. реш а 22. шатен 23. бе он


