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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про погодження призначення та звільнення посадових
осіб виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації) та керівників
підприємств, установ та організацій комунальної форми

власності територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 402/5214 від 23 грудня 2010 року

Відповідно до статей 10, 11, 17, 26, 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в України”, ста�
тей 10�1, 16 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статті 19 Закону України “Про ста�
тус депутатів місцевих рад”, з метою ефективної співпраці представницького органу місцевого самовря�
дування — Київської міської ради з виконавчим органом Київради — Київською міською державною адмі�
ністрацією та підприємствами, установами, організаціями комунальної форми власності територіальної
громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Київському міському голові погоджувати призначення
та звільнення заступників голови виконавчого органу Київ�
ради (Київської міської державної адміністрації) з питань
здійснення самоврядних повноважень з Київською міською
радою.

2. Встановити, що погодженню призначення, передба�
ченому пунктом 1 цього рішення, підлягають кандидатури
на посаду заступника голови виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації), до функціональ�
ного напряму якого відноситимуться повноваження, перед�
бачені пунктами “а)” частин перших статей 27 — 35, 37, 38
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

3. Встановити, що погодження призначення, передбаче�
ного у пункті 1 цього рішення, передбачає:

3.1. Внесення Київським міським головою до Київської
міської ради подання щодо погодження призначення на по�
саду заступника голови виконавчого органу Київради (Київ�
ської міської державної адміністрації) з питань здійснення
самоврядних повноважень, в якому зазначаються прізви�
ще, ім’я та по батькові, дата народження претендента на по�
саду, громадянство, найменування займаної ним посади,
посади, на яку він рекомендується, її функціональний на�
прям, рівень фахової і професійної підготовки, відомості про
трудовий стаж, відомості про перебування в кадровому ре�
зерві, відповідність посаді, на яку він рекомендується, діло�
ві та моральні якості, відсутність судимості або факту пере�
бування під слідством.

3.2. Розгляд профільними постійними комісіями Київра�
ди подання, передбаченого підпунктом 3.1, та проведення
співбесіди з кандидатом на посаду.

3.3. Надання профільними постійними комісіями виснов�
ку щодо можливості призначення на посаду.

3.4. Розгляд на пленарному засіданні Київради подання
Київського міського голови щодо кандидатури на посаду за�
ступника голови виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) з питань здійснення само�
врядних повноважень.

4. Встановити, що погодження звільнення з посади за�
ступника голови виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) з питань здійснення само�
врядних повноважень, передбачене пунктом 1 цього рішен�
ня, передбачає:

4.1. Внесення Київським міським головою до Київської

міської ради подання про звільнення з посади заступника
голови виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) з питань здійснення самоврядних пов�
новажень з обґрунтуванням причин звільнення.

4.2. Розгляд профільними постійними комісіями Київра�
ди подання, передбаченого підпунктом 4.1 цього рішення.

4.3. Розгляд на пленарному засіданні Київради подання
Київського міського голови щодо звільнення з посади заступ�
ника голови виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) з питань здійснення самоврядних
повноважень.

5. Профільні постійні комісії Київради можуть внести про�
позицію до Київської міської ради про розгляд питання про
звільнення з посади відповідного заступника голови вико�
навчого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації) з питань здійснення самоврядних повноважень у
зв’язку з порушенням Конституції України та законів Укра�
їни, порушенням прав, свобод і законних інтересів грома�
дян, несумлінним виконанням своїх посадових обов’язків.

6. Рішення, прийняте Київською міською радою за про�
позицією профільної постійної комісії, передбачене у пунк�
ті 5 цього рішення, є обов’язковим до виконання Київським
міським головою.

7. Київському міському голові, голові виконавчого орга�
ну Київради (Київської міської державної адміністрації) по�
годжувати призначення начальників головних управлінь,
управлінь виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) та їх заступників, керівників під�
приємств, установ та організацій комунальної форми влас�
ності територіальної громади міста Києва з профільними
постійними комісіями Київради.

8. Встановити, що погодження призначення на посаду,
передбачене пунктом 7 цього рішення, передбачає:

8.1. Внесення Київським міським головою, виконавчим
органом Київради (Київською міською державною адмініс�
трацією) до Київської міської ради подання щодо погоджен�
ня призначення кандидатури на відповідну посаду, в якому
зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, дата народжен�
ня претендента на посаду, громадянство, найменування
займаної ним посади, посади, на яку він рекомендується, її
функціональний напрям, рівень фахової і професійної під�
готовки, відомості про трудовий стаж, відомості про пере�
бування в кадровому резерві, відповідність посаді, на яку

Про погодження дочірньому підприємству 
“Клінічний санаторій “Жовтень” закритого 

акціонерного товариства “Укрпрофоздоровниця” 
користування ділянкою надр, що містить корисні 

копалини загальнодержавного значення (підземні води),
за допомогою 2 артезіанських свердловин, 

розташованих на території підприємства за адресою: 
27 км Столичного шосе Голосіївського району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 14/5401 від 17 лютого 2011 року

Відповідно до пункту 36 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їни”, пункту 9 Порядку надання у 2010 році спеціальних дозволів на користування надрами, затверджено�
го постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.10 № 596, та враховуючи звернення дочірнього під�
приємства “Клінічний санаторій “Жовтень” закритого акціонерного товариства “Укрпрофоздоровниця” від
08.11.10 № 385, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити дочірньому підприємству “Клінічний санато�
рій “Жовтень” закритого акціонерного товариства “Укрпроф�
оздоровниця” користування ділянкою надр, що містить ко�
рисні копалини загальнодержавного значення (підземні во�
ди), за допомогою 2 артезіанських свердловин, розташова�
них на території підприємства за адресою: 27 км Столично�
го шосе Голосіївського району м. Києва.

2. Взяти до відома, що остаточне рішення щодо надан�

ня спеціального дозволу на користування надрами прийма�
ється Міністерством охорони навколишнього природного
середовища України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань екологічної політики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

він рекомендується, ділові та моральні якості, відсутність
судимості або факту перебування під слідством.

8.2. Розгляд профільною постійною комісією Київради
подання, передбаченого підпунктом 8.1 цього рішення, та
проведення співбесіди з кандидатом на відповідну посаду.

8.3. Надання профільною постійною комісією висновку
щодо можливості призначення на відповідну посаду.

8.4. Рішення профільної постійної комісії Київради дово�
дяться до відома Київського міського голови, голови вико�
навчого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації) не пізніше наступного дня з дня проведення засі�
дання відповідної постійної комісії.

9. Доручити виконавчому органу Київради (Київській місь�
кій державній адміністрації) включити до складу конкурсних
комісій структурних підрозділів виконавчого органу Київра�

ди (Київської міської державної адміністрації) та районних у
м. Києві державних адміністрацій з правом дорадчого голо�
су депутатів Київради (по одному представнику від кожної
депутатської фракції Київради).

10. Київському міському голові, виконавчому органу Ки�
ївради (Київській міській державній адміністрації) привести
свої нормативно�правові акти у відповідність до цього рішен�
ня.

11. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської
міської ради “Хрещатик”.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань правопорядку, регла�
менту та депутатської етики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання дозволу на створення органу 
самоорганізації населення “Будинковий комітет 

“Бульвар Верховної Ради, 14?а” у Дніпровському районі
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 5/5392 від 17 лютого 2011 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статей 3, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 24 Закону України “Про органи самоорганізації населення”,
рішення Київської міської ради від 26.09.02 № 10/170 “Про органи самоорганізації населення в місті Ки�
єві”, враховуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації населення від 28.11.07
№ 225�032�10256, протокол конференції жителів за місцем проживання по ініціюванню створення орга�
ну самоорганізації населення “Будинковий комітет “Бульвар Верховної Ради, 14�а” від 04.11.07 та спи�
сок учасників конференції жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити створити орган самоорганізації населення
та визначити його назву — “Будинковий комітет “Бульвар
Верховної Ради, 14�а”.

2. Визначити, що орган самоорганізації населення “Бу�
динковий комітет “Бульвар Верховної Ради, 14�а” діє в ме�
жах території будинку № 14�а на Бульварі Верховної Ради
в Дніпровському районі м. Києва.

Згідно з протоколом конференції жителів за місцем про�
живання від 04.11.07 на території діяльності органу само�
організації населення “Будинковий комітет “Бульвар Вер�
ховної Ради, 14�а” мешкають на законних підставах (заре�
єстровано за місцем проживання) 219 жителів, у тому чис�
лі 183 жителі, які мають право голосу станом на 04.11.07.

3. Основними напрямками діяльності органу самоорга�
нізації населення “Будинковий комітет “Бульвар Верховної
Ради, 14�а” в Дніпровському районі м. Києва є:

3.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань
місцевого значення у межах Конституції і законів України.

3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та
інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відпо�
відних послуг.

3.3. Участь у реалізації соціально�економічного, культур�
ного розвитку території діяльності органу самоорганізації
населення, інших місцевих програм.

4. Надати органу самоорганізації населення “Будинковий
комітет “Бульвар Верховної Ради, 14�а” у межах території
його діяльності такі власні повноваження:

4.1. Представляти разом з депутатами Київради інтере�
си жителів у Київраді, місцевих органах виконавчої влади.

4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України,
реалізації актів Президента України та органів виконавчої
влади, рішень Київради та її виконавчих органів, розпоря�
джень Київського міського голови, рішень, прийнятих міс�
цевими референдумами.

4.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до про�
ектів програм соціально�економічного і культурного розвит�
ку, бюджетів міста Києва.

4.4. Організовувати на добровільних засадах участь на�
селення у заходах щодо охорони навколишнього природно�
го середовища, проведенні робіт з благоустрою, озеленен�
ня та утримання в належному стані прибудинкової терито�
рії, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат
дитячої творчості, клубів за інтересами тощо.

4.5. Організовувати на добровільних засадах участь на�
селення у заходах щодо ремонту приміщень загального ко�
ристування із дотриманням встановленого законодавством
порядку проведення таких робіт.

4.6. Здійснювати контроль за якістю надання громадя�
нам, які мешкають у житловому будинку на території діяль�
ності органу самоорганізації населення, житлово�комуналь�
них послуг та за якістю проведених у житловому будинку ре�
монтних робіт.

4.7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам
та організаціям культури, фізичної культури і спорту у прове�
денні культурно�освітньої, спортивно�оздоровчої, та виховної
роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фі�
зичної культури і спорту; сприяти збереженню культурної

спадщини, традицій народної культури, охороні пам’яток іс�
торії та культури, впровадженню в побут нових обрядів.

4.8. Організовувати допомогу громадянам похилого ві�
ку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військо�
вослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а
також самотнім громадянам, дітям�сиротам та дітям, по�
збавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з
цих питань до Київради.

4.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного
нагляду в здійсненні ними протипожежних заходів, органі�
зовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки,
брати участь у здійсненні громадського контролю за додер�
жанням вимог пожежної безпеки.

4.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохорон�
ним органам у забезпеченні охорони громадського порядку.

4.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом гро�
мадян.

4.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи
навчання, які мешкають у межах території діяльності орга�
ну самоорганізації населення.

4.13. Сприяти депутатам Київради в організації зустрічей
з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи
з мешканцями.

4.14. Інформувати громадян про діяльність органу само�
організації населення, організовувати обговорення проектів
його рішень з найважливіших питань.

5. Орган самоорганізації населення “Будинковий комітет
“Бульвар Верховної Ради, 14�а” набуває власних повнова�
жень після його реєстрації у виконавчому органі Київради
(Київській міській державній адміністрації) в порядку, вста�
новленому статтею 13 Закону України “Про органи самоор�
ганізації населення”, та з дня його державної реєстрації в
порядку, встановленому Законом України “Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”.

6. Органу самоорганізації населення “Будинковий комі�
тет “Бульвар Верховної Ради, 14�а” в місячний термін піс�
ля державної реєстрації направити до секретаріату Київра�
ди копії таких реєстраційних документів: положення про ор�
ган самоорганізації населення, свідоцтва про реєстрацію у
виконавчому органі Київради (Київській міській державній ад�
міністрації), свідоцтва про державну реєстрацію, довідки
про ідентифікаційний код (ЄДРПОУ), списку персонального
складу членів органу самоорганізації населення.

7. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорга�
нізації населення “Будинковий комітет “Бульвар Верховної
Ради, 14�а” у межах своїх повноважень здійснюють Київська
міська рада та виконавчий орган Київради (Київська міська
державна адміністрація).

8. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті
Київської міської ради “Хрещатик”.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань місцевого самоврядуван�
ня, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної по�
літики і на виконавчий орган Київради (Київську міську дер�
жавну адміністрацію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий


