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хрещатик

Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії
Київради з вивчення ситуації, що склалась 
у взаємовідносинах Київської міської ради 

з АК "Київенерго"
Рішення Київської міської ради № 230/5617 від 25 травня 2011 року

Заслухавши та обговоривши звіт тимчасової контрольної комісії Київради з вивчення ситуації, що скла�
лась у взаємовідносинах Київської міської ради з АК "Київенерго", відповідно до статті 26 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 16.9 статті 16 Регламенту Київської міської ради та пунк�
ту 3 розпорядження заступника міського голови — секретаря Київради від 23.11.10 № 67 "Про тимчасо�
ву контрольну комісію Київради з вивчення ситуації, що склалась у взаємовідносинах Київської міської ра�
ди з АК "Київенерго", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома звіт тимчасової контрольної комісії
Київради з вивчення ситуації, що склалась у взаємовідно�
синах Київської міської ради з АК "Київенерго", згідно з до�
датком.

2. З метою ефективного управління майном територіаль�
ної громади міста Києва, переданим в управління АК "Ки�
ївенерго", координації впливу на діяльність енергопоста�
чальної компанії, поліпшення управління цим підприємством,
що забезпечує життєдіяльність міста Києва, органу управ�
ління корпоративними правами територіальної громади міс�
та Києва в статутному капіталі АК "Київенерго" Головному
управлінню комунальної власності виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації) вжити ор�
ганізаційно�правових заходів щодо включення до складу на�
глядової ради АК "Київенерго" депутатів Київської міської
ради та заступника голови виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації), до функціональних
обов'язків якого відносяться питання житлово�комунально�
го господарства.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації):

3.1. Спільно з АК "Київенерго" до 15 квітня 2011 року роз�
робити програму дій з комплексної підготовки до опалюваль�
ного сезону 2011—2012 рр. та його проведення.

3.2. Після закінчення опалювального сезону 2010—2011
рр. надати звіт про його виконання на пленарному засідан�
ні сесії Київради.

3.3. Вжити комплекс заходів щодо реконструкції та ре�
монту енергетичного обладнання, для чого щорічно вклю�
чати в бюджет міста Києва та Програму соціально�еконо�
мічного розвитку м. Києва кошти на ремонт та модерніза�
цію мереж в розмірі не менше ніж 200 млн. грн., зокрема
передбачити фінансування робіт по перекладці теплових
мереж.

3.4. Створити спеціальну робочу групу на чолі з пер�
шим заступником голови Київської міської державної ад�

міністрації щодо вирішення проблеми приймання�пере�
дачі безгосподарних мереж, фінансування їх ремонту та
виконання рішень Київради від 27.10.05 № 269/3730, від
31.01.08 № 78/4550, від 17.09.09 № 32/2101 і розпоря�
дження Київської міської державної адміністрації від
21.03.07 № 285.

3.5. Спільно з АК "Київенерго" в найкоротший термін ви�
рішити питання стосовно виробника послуг з централізова�
ного опалення та гарячого водопостачання.

4. Звіт тимчасової контрольної комісії Київради з вивчен�
ня ситуації, що склалась у взаємовідносинах Київської місь�
кої ради з АК "Київенерго", направити до Генерального про�
курора України з метою перевірки законності відчуження
12,73 % простих іменних акцій ВАТ "Київенерго", переда�
них для формування 61% статутного капіталу ЗАТ "Компа�
нія "Київенергохолдинг".

5. Звернутись до Кабінету Міністрів України з пропози�
цією передати контрольний пакет акцій АК "Київенерго", що
належить державі, в управління територіальної громади міс�
та Києва з подальшою передачею до комунальної власно�
сті.

6. Враховуючи важливість питання енергозабезпечення
міста та з метою координації дій між виконавчим органом
Київради (Київською міською державною адміністрацією) та
АК "Київенерго" продовжити терміном на 1 (один) рік діяль�
ність тимчасової контрольної комісії Київради з вивчення си�
туації, що склалась у взаємовідносинах Київської міської ра�
ди з АК "Київенерго".

7. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської
міської ради "Хрещатик".

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань правопорядку, регламен�
ту та депутатської етики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про затвердження переліку об'єктів комунальної
власності територіальної громади міста Києва, право

оренди яких виборюється на конкурсних засадах
Рішення Київської міської ради № 280/5667 від 23 червня 2011 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про міс�
цеве самоврядування в Україні", статті 5, статті 7 та частини сьомої статті 9 Закону України "Про оренду
державного та комунального майна", рішення Київської міської ради від 28.09.06 № 34/91 "Про затвер�
дження Порядку передачі майна територіальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку оренд�
ної плати за користування майном територіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду май�
на територіальної громади міста Києва", враховуючи звернення Голосіївської районної в місті Києві дер�
жавної адміністрації від 24.02.11 № 02/564 та від 15.03.11 № 524�279, з метою ефективного викорис�
тання нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік об'єктів комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва, право оренди яких ви�
борюється на конкурсних засадах згідно з додатком до рі�
шення.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Ки�
єва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) забезпечити проведення
незалежної оцінки нерухомого майна, перелік якого затвер�
джений згідно з пунктом 1 цього рішення, для визначення
стартового розміру орендної плати.

3. Зобов'язати підприємства (установи), в господарсько�
му віданні (оперативному управлінні) яких перебуває відпо�
відне нерухоме майно (в якості платника, з подальшим від�
шкодуванням вартості робіт по виконанню незалежної оцін�
ки переможцем конкурсу на право оренди відповідного об'�
єкту), укласти тристоронні договори на проведення оцінки
майна з Головним управлінням комунальної власності м. Ки�
єва виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) (в якості замовника) та з
переможцем конкурсу по відбору суб'єктів оціночної діяль�
ності (в якості виконавця).

4. Головному управлінню комунальної власності м. Ки�
єва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) офіційно оприлюднити у
газеті Київської міської ради "Хрещатик" оголошення про
проведення конкурсу на право оренди нерухомого май�
на комунальної власності територіальної громади міста
Києва, перелік якого затверджується пунктом 1 цього рі�
шення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу майна територіальної громади міста Києва
в оренду

Рішення Київської міської ради № 87/5474 від 31 березня 2011 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про міс�
цеве самоврядування в Україні", статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального май�
на", рішення Київської міської ради від 28.09.06 № 34/91 "Про затвердження Порядку передачі майна те�
риторіальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування май�
ном територіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади
міста Києва", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозволи або відмовити у наданні дозволів на
укладання на новий термін договорів оренди підприємствам
(установам), за якими на праві господарського відання (опе�
ративного управління) закріплено майно територіальної гро�
мади міста Києва та на укладання договорів суборенди згід�
но з додатками 1, 2, 3, 4.

2. Доручити підприємствам (установам), за якими на пра�
ві господарського відання (оперативного управління) закріп�
лено майно територіальної громади міста Києва, яким на�
дано дозвіл на укладання па новий термін договорів орен�

ди, визначених у додатках до цього рішення, в термін до двох
місяців укласти договори оренди в установленому порядку.

3. Внести зміни до рішень Київської міської ради з пи�
тань оренди комунальної власності територіальної громади
міста Києва згідно з додатком 5.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про деякі питання оренди майна територіальної громади
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 402/5789 від 14 липня 2011 року

Відповідно до статей 142, 143 Конституції України, статей 759 — 764 Цивільного кодексу України, ста�
тей 283 — 289, 291 Господарського кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26 та частини п'ятої
статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 18 Закону України "Про столицю
України — місто�герой Київ", Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та з метою
підвищення ефективності використання об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Ки�
єва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Вважати продовженими до 31 березня 2012 року до�
говори оренди майна територіальної громади міста Києва
та майна, що перебувало у власності територіальних гро�
мад районів у місті Києві, терміни дії яких закінчились, за
умов:

1.1) відсутності заяви однієї із сторін про припинення
оренди майна протягом одного місяця після закінчення стро�
ку дії договору;

1.2) фактичного користування майном на дату набрання
чинності цим рішенням;

1.3) відсутності у користувача (орендаря) заборговано�
сті за фактичне користування майном та належного вико�
нання інших умов договору оренди.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) із залученням районних в місті
Києві державних адміністрацій та суб'єктів господарюван�
ня, за якими майно закріплене на праві господарського
відання або оперативного управління, здійснити організа�
ційно�правові заходи з метою виконання цього рішення, а
саме:

2.1) до 15 вересня 2011 року скласти реєстр договорів,
зазначених у пункті 1 цього рішення;

2.2) до 25 листопада 2011 року здійснити аналіз належ�
ного виконання таких договорів, отримати інформацію про
орендні платежі та фактичне користування майном;

2.3) до 20 січня 2012 року в установленому порядку внес�
ти проект рішення Київської міської ради щодо передачі "в
оренду приміщень, дія договорів оренди яких закінчилася;

2.4) до 20 лютого 2012 року в установленому порядку

внести проект рішення Київської міської ради щодо продов�
ження договорів оренди, зазначених у пункті 1 цього рішен�
ня.

3. Уповноважити Головне управління комунальної влас�
ності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) за погодженням
з постійною комісією Київської міської ради з питань влас�
ності та за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди
приймати рішення та укладати договори про надання в орен�
ду майна територіальної громади м. Києва, яке використо�
вується для забезпечення надання в установленому зако�
нодавством порядку освітніх послуг та послуг у сфері охо�
рони здоров'я, строком до 12 місяців.

4. Покласти персональну відповідальність на керівників
підприємств, установ, організацій, які є орендодавцями май�
на територіальної громади м. Києва по договорах, продов�
жених відповідно до пункту 1 цього рішення, за несвоєчас�
не або не у повному обсязі перерахування частини оренд�
ної плати до бюджету міста Києва відповідно до пункту 22
рішення Київради від 30.12.10 № 573/5385 "Про бюджет
міста Києва на 2011 рік".

5. Заступнику міського голови — секретарю Київської
міської ради Герезі Г. Ф. забезпечити оприлюднення цього
рішення в газеті "Хрещатик".

6. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 29.06.00 № 225/946 "Про особливості організації 

і проведення культурно<масових заходів 
та загальнодержавних свят в центральній частині 

м. Києва"

Рішення Київської міської ради № 99/5486 від 31 березня 2011 року

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київради від 29.06.00 № 225/946
"Про особливості організації і проведення культурно�масо�
вих заходів та загальнодержавних свят в центральній час�
тині м. Києва" такі зміни:

— слово "Старокиївський" у відповідних відмінках замі�
нити словом "Шевченківський" у відповідних відмінках;

— другий абзац пункту 11 викласти у такій редакції: "Цей
план погоджувати в обов'язковому порядку з постійною ко�
місією Київради з питань культури та туризму".

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про створення робочої групи з вирішення проблемних

питань по об'єктах незавершених будівництвом 
та безхазяйних об'єктах в м. Києві

Розпорядження № 740 від 17 травня 2011 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про запобігання впливу світо�
вої фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва", з метою оперативного
управління будівництвом об'єктів та своєчасним введенням їх в експлуатацію, в межах функцій органу міс�
цевого самоврядування:

1. Створити та затвердити склад робочої групи з вирі�
шення проблемних питань по об'єктах незавершених бу�
дівництвом та безхазяйних об'єктах в м. Києві, що додає�
ться.

2. Затвердити Положення про робочу групу з вирішення
проблемних питань по об'єктах незавершених будівництвом
та безхазяйних об'єктах в м. Києві, що додається.

3. Головному управлінню економіки та інвестицій пере�
дати робочій групі реєстр об'єктів незавершеного будівниц�
тва на території м. Києва, складений на виконання пункту 2

рішення № 3 Колегії виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) від 28.01.2011.

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 поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов

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

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

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

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

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

Про капітальний ремонт 
автомобільної дороги Київ<Чоп 

на ділянці км 14+080 — км 20+430 
в межах міста Києва

Розпорядження № 831 від 26 травня 2011 року

Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про
дорожній рух" та Закону України "Про автомобільні дороги" на виконання Державної програми розвитку
автомобільних доріг загального користування на 2007 — 2011 роки, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 3 серпня 2005 року № 710 (із змінами та доповненнями), Державної цільової програ�
ми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвер�
дженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 року № 357 (із змінами та доповнення�
ми) та відповідно до ДБН В.2.3�4:2007 "Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектуван�
ня. Частина II. Будівництво", з метою розвитку приміських автошляхів та приведення в'їзду у місто Київ до
вимог Державного стандарту України ДСТУ 3587�97 “Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, ву�
лиці і залізничні переїзди”. Вимоги до експлуатаційного стану:

1. Здійснити у 2011 році розробку проектно�кошторис�
ної документації, а в 2011�2012 роках виконати роботи з ка�
пітального ремонту автомобільної дороги Київ�Чоп на ділян�
ці км 14+080 — км 20+430 в межах міста Києва (далі — ка�
пітальний ремонт автомобільної дороги Київ�Чоп).

2. Взяти до відома, що замовником розробки проектно�
кошторисної документації та виконання робіт з капітально�
го ремонту автомобільної дороги Київ�Чоп виступає Дер�
жавна служба автомобільних доріг України.

3. Службі автомобільних доріг у Київській області:
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 законодавства України.

3.2. Одержати в інженерних службах міста Києва техніч�
ні умови для розробки проектно�кошторисної документації
на виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря�
дження.

3.3. Розробити проектно�кошторисну документацію, про�
вести її державну комплексну експертизу та затвердити у
встановленому порядку.

3.4. Забезпечити виконання робіт з капітального ремон�
ту автомобільної дороги Київ�Чоп відповідно до затвердже�
ної у встановленому порядку проектно�кошторисної доку�
ментації у терміни, що визначені пунктом 1 цього розпоря�
дження.

3.5. Забезпечити укладання та погодження угод на роз�
робку схеми організації руху транспорту та встановлення
технічних засобів регулювання дорожнього руху на період

виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоряджен�
ня.

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

3.7. Роботи виконати відповідно до Правил благоустрою
м. Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від
25.12.08 № 1051/1051.

3.8. Роботи, зазначені у пункті 1 цього розпорядження,
виконувати з частковим обмеженням руху транспорту на ді�
лянці виконання робіт з зайняттям однієї смуги проїзної час�
тини одного напрямку руху цілодобово.

4. Взяти до відома, що проектні роботи та роботи з ка�
пітального ремонту автомобільної дороги Київ�Чоп виконую�
ться за рахунок видатків Державного бюджету, передбаче�
них на фінансування Державної служби автомобільних до�
ріг України “Укравтодор".

5. Розробити та погодити в управлінні ДАІ ГУМВС Укра�
їни в м. Києві схеми організації дорожнього руху та встанов�
лення дорожніх знаків в місцях виконання робіт.

6. 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.

7. 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 та доповнень 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 

"Про питання організації управління районами 
в місті Києві" (із змінами та доповненнями)

Розпорядження № 917 від 7 червня 2011 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 7 та статті 11 Закону Укра�
їни "Про столицю України — місто�герой Київ" (із змінами та доповненнями), враховуючи звернення Обо�
лонської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.04.2011 № 04�11�630 в межах функцій ор�
гану місцевого самоврядування:

1. Внести в додаток 5 до розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 "Про питання органі�
зації управління районами в місті Києві" (із змінами та до�
повненнями) зміни та доповнення, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

Про внесення змін та доповнень 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 "Про питання

організації управління районами в місті Києві" (із
змінами та доповненнями)

Розпорядження № 918 від 7 червня 2011 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",статті 7 та статті 11 Закону Укра�
їни "Про столицю України — місто�герой Київ" (із змінами та доповненнями), враховуючи звернення Обо�
лонської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.03.2011 № 04�11�503 та від 30.05.2011 № 01�
1064 в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести в додаток 5 до розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 "Про питання органі�
зації управління районами в місті Києві" (із змінами та до�
повненнями) зміни та доповнення, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

Про передачу майна 
територіальної громади міста Києва 

та внесення змін та доповнень 
до розпоряджень виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 969 від 14 червня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", статті 7, 11 Закону України “Про
столицю України — місто�герой Київ" (зі змінами та доповненнями), враховуючи звернення Солом'янської
районної в місті Києві державної адміністрації від 17.01.2011 № 372/01 та звернення від 28.03.2011
№ 2963/01 в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Передати до сфери управління Солом'янської район�
ної в місті Києві державної адміністрації приміщення площею
208,2 м2, що належить до комунальної власності територі�
альної громади міста Києва та знаходиться у будинку № 3
по вул. Васильченка.

2. Ґоловному управлінню комунальної власності міста Ки�
єва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) спільно з комунальним під�
приємством з утримання та експлуатації житлового фонду
спеціального призначення "Спецжитлофонд" забезпечити
передачу приміщення згідно з п.1 цього розпорядження.

3. Внести у додаток 9 до розпорядження виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 “Про питан�
ня організації управління районами в місті Києві"(із змі�
нами та доповненнями) зміни та доповнення, що додаю�
ться.

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 організаційно<правові заходи, 
пов'язані з реорганізацією Пансіонату 

для ветеранів війни та праці у Київський
психоневрологічний інтернат

Розпорядження № 1065 від 24 червня 2011 року

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про психіатричну допомогу", на
виконання рішення Київської міської ради від 31.03.2011 № 67/5454 "Про реорганізацію Пансіонату для
ветеранів війни та праці у Київський психоневрологічний інтернат":

1. Затвердити Положення про Київський психоневроло�
гічний інтернат, що додається.

2. Головному управлінню комунальної власності міста Ки�
єва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) закріпити за Київським пси�
хоневрологічним інтернатом на праві оперативного управ�
ління майно реорганізованого Пансіонату для ветеранів вій�
ни та праці.

3. Встановити, що Київський психоневрологічний інтер�
нат є правонаступником майна, всіх прав і обов'язків реор�
ганізованого Пансіонату для ветеранів війни та праці.

4. Головному управлінню праці та соціального захисту
населення виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації):

4.1. Забезпечити розміщення підопічних, проживаючих
у Пансіонаті для ветеранів війни та праці, в підвідомчих Го�
ловному управлінню праці та соціального захисту населен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) стаціонарних соціально�медич�
них установах.

4.2. Щорічно при складанні бюджетного запиту врахо�
вувати видатки на утримання Київського психоневроло�
гічного інтернату на 200 ліжко�місць. У 2011 році фінан�
сування Київського психоневрологічного інтернату про�
водити за рахунок коштів, передбачених в бюджеті міста
Києва на утримання Пансіонату для ветеранів війни та
праці.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голів Київської міської державної адмініс�
трації відповідно до розподілу обов'язків.

6. Визнати такими, що втратили чинність:
� розпорядження Київської міської державної адміністра�

ції від 03.04.2001 № 626 "Про Центр соціальної адаптації для
жінок, які не мають визначеного місця проживання";

� розпорядження Київської міської державної адміністра�
ції від 25.07.2003 № 1363 "Про затвердження змін та до�
повнень до Положення про Центр соціальної адаптації для
жінок, які не мають визначеного місця проживання";

� розпорядження Київської міської державної адміністра�
ції від 30.01.2006 № 100 "Про затвердження змін та допов�
нень до Положення про Центр соціальної адаптації для жі�
нок, які не мають визначеного місця проживання";

� розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
10.01.2008 № 25 "Про організаційно�правові заходи, по�
в'язані з реорганізацією Центру соціальної адаптації для жі�
нок, які не мають визначеного місця проживання, у пансіо�
нат для ветеранів війни та праці";

� розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
23.06.2008 № 872 "Про затвердження змін та доповнень до
Положення про Пансіонат для ветеранів війни та праці".
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