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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про затвердження Міської цільової програми 
“Гаряча вода у місті Києві” 

на 2011—2015 роки
Рішення Київської міської ради № 200/5587 від 25 травня 2011 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні” та на виконання пункту 5 пріоритету 3 Плану заходів щодо реалізації пріоритетів Програми реформу�
вання і розвитку житлово�комунального господарства міста Києва на 2010—2014 роки, затвердженого рі�
шенням Київської міської ради від 16.09.10 № 12/4824 “Про затвердження Програми реформування і роз�
витку житлово�комунального господарства міста Києва на 2010—2014 роки”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Міську цільову програму “Гаряча вода у
місті Києві” на 2011—2015 роки (далі — Програма) згідно з
додатком.

2. Поадресний перелік будинків, що потребують віднов'
лення системи циркуляції гарячої води та перелік теплових
мереж, що потребують здійснення ремонтних робіт, кожні
півроку переглядати та погоджувати у профільній комісії Ки'
ївської міської ради з питань житлово'комунального госпо'
дарства та паливно'енергетичного комплексу, а питання
термінів і обсягів фінансування ремонтних робіт кожні пів'
року погоджувати у профільній комісії Київської міської ра'
ди з питань бюджету та соціально'економічного розвитку.

3. Доручити районним у м. Києві державним адміністра'
ціям за участю Публічного акціонерного товариства “Акціо'
нерна енергетична компанія “Київенерго” здійснити інвен'
таризацію мереж, які не мають балансоутримувача, та вклю'
чити їх до Програми до 01.09.11.

4. Головному розпоряднику бюджетних коштів щоквар'
тально звітувати перед комісією Київської міської ради з пи'
тань бюджету та соціально'економічного розвитку та по'
стійною комісією Київської міської ради з питань житлово'
комунального господарства та паливно'енергетичного ком'
плексу про фінансування Програми та обсяги виконання ро'
біт.

5. Фінансування заходів, передбачених Програмою, здій'
снювати в межах коштів головних розпорядників на відпо'
відний бюджетний рік.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по'
стійну комісію Київської міської ради з питань житлово'ко'
мунального господарства та паливно'енергетичного ком'
плексу і постійну комісію Київської міської ради з питань
бюджету та соціально'економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження Програми 
“Освіта Києва. 2011—2015 рр.”

Рішення Київської міської ради № 196/5583 від 25 травня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про освіту”, “Про дошкільну
освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про професійно�технічну освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про
вищу освіту”, рішення Київської міської ради від 29.10.09 № 520/2589 “Про порядок розроблення, затвер�
дження та виконання міських цільових програм у місті Києві”, з метою розширення умов для рівного до�
ступу до високоякісної освіти та задоволення потреб територіальної громади міста Києва в особистісно�
орієнтованій, інноваційній та конкурентоспроможній освіті Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму “Освіта Києва. 2011—2015 рр.”
(далі — Програма) згідно з додатком до цього рішення.

2. Установити, що відповідальним за виконання Про'
грами є Головне управління освіти і науки виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністра'
ції).

3. Головному управлінню освіти і науки виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністра'
ції), Головному управлінню охорони здоров’я виконавчо'
го органу Київради (Київської міської державної адмініс'

трації), Головному управлінню культури виконавчого ор'
гану Київради (Київської міської державної адміністрації)
при формуванні бюджетних запитів на наступні роки пе'
редбачити видатки на реалізацію Програми.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань бюджету та соціаль'
но'економічного розвитку та постійну комісію Київради з
питань освіти та науки.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішень Київської міської ради 
з питань оренди

Рішення Київської міської ради № 208/5595 від 25 травня 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. Внести зміни до рішень Київської міської ради з питань оренди комунальної власності територіальної громади міста
Києва згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань власності.
Київсь ий місь ий олова

Л. Черновець ий

Про надання дозволів на укладання договорів оренди, 
на продовження договорів оренди та внесення змін 

до рішень Київської міської ради з питань оренди
Рішення Київської міської ради № 214/5601 від 25 травня 2011 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, рішен�
ня Київради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна територіальної громади
міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної гро�
мади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва” Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозволи на укладання договорів оренди та на
продовження договорів оренди підприємствам (установам),
за якими на праві господарського відання (оперативного
управління) закріплено майно територіальної громади міс'
та Києва згідно 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 дозволи згідно з пунктом 1 цього рішення, укласти до'

говори оренди та продовжити терміни дії договорів оренди
в установленому порядку.

3. Внести зміни до рішень Київради з питань оренди ко'
мунальної власності територіальної громади міста Києва
згідно з додатком 5.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по'
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності
територіальної громади міста Києва, право оренди яких
виборюється на конкурсних засадах, згідно з додатком до
рішення.

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 за'
тверджений пунктом 1 цього рішення, для визначення
стартового розміру орендної плати.

3. Зобов’язати підприємства (установи), в господар'
ському віданні (оперативному управлінні) яких перебуває
відповідне нерухоме майно (як платники, з подальшим
відшкодуванням вартості робіт по виконанню незалежної
оцінки переможцем конкурсу на право оренди відповід'
ного об’єкта), укласти трьохсторонні договори на прове'
дення оцінки майна з Головним управлінням комунальної

власності м. Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) (як за'
мовник) та з переможцем конкурсу по відбору суб’єктів
оціночної діяльності (як виконавець).

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 затверджений пунктом 1 цього рі'
шення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київської міської ради з питань власно'
сті.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження переліку об’єктів 
комунальної власності територіальної громади 

міста Києва, право оренди яких 
виборюється на конкурсних засадах

Рішення Київської міської ради № 206/5593 від 25 травня 2011 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, статті 5 та частини сьомої статті 9 Закону України “Про оренду держав�
ного та комунального майна”, рішення Київської міської ради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження
Порядку передачі майна територіальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної
плати за користування майном територіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду май�
на територіальної громади міста Києва”, з метою ефективного використання нерухомого майна комуналь�
ної власності територіальної громади міста Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про затвердження переліку об’єктів 
комунальної власності територіальної громади міста 

Києва, право оренди яких виборюється 
на конкурсних засадах

Рішення Київської міської ради № 207/5594 від 25 травня 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 Солом’янської районної в місті Києві дер�
жавної адміністрації від 02.03.11 № 2044/01, з метою ефективного використання нерухомого майна ко�
мунальної власності територіальної громади міста Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності
територіальної громади міста Києва, право оренди яких
виборюється на конкурсних засадах, згідно з додатком до
рішення.

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 за'
тверджений згідно з пунктом 1 цього рішення, для визна'
чення стартового розміру орендної плати.

3. Зобов’язати підприємства (установи), в господар'
ському віданні (оперативному управлінні) яких перебуває
відповідне нерухоме майно (як платники, з подальшим
відшкодуванням вартості робіт по виконанню незалежної
оцінки переможцем конкурсу на право оренди відповід'
ного об’єкта), укласти трьохсторонні договори на прове'
дення оцінки майна з Головним управлінням комунальної

власності м. Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) (як за'
мовник) та з переможцем конкурсу по відбору суб’єктів
оціночної діяльності (як виконавець).

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
постійну комісію Київської міської ради з питань власно'
сті.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про направлення депутатських запитів Київському 
міському голові та посадовим особам

Рішення Київської міської ради № 237/5624 від 25 травня 2011 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та вось�
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки�
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 01.07.08 № 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити Київському міському голові та посадовим
особам депутатські запити, внесені депутатами Київради та

підтримані на пленарному засіданні Київради 25.05.11, згід'
но з додатком.



2. Київському міському голові та посадовим особам, яким
направлено депутатський запит, надати офіційну письмову
відповідь на нього Київраді і депутатам Київради протягом
десяти днів з дня отримання запиту.

3. Взяти до відома частину четверту статті 22 Закону
України “Про статус депутатів місцевих рад”, в якій зазна'
чено, що якщо запит з об’єктивних причин не може бути роз'

глянутий у встановлений Київрадою строк, то посадова осо'
ба зобов’язана письмово повідомити про це Київраді та де'
путатові Київради, який вніс запит, і запропонувати інший
строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня
одержання запиту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження попереднього звіту 
та продовження роботи тимчасової контрольної комісії 

з опрацювання рішення Київради 
“Щодо деяких питань організаційної єдності 

з видачі ордерів на розміщення тимчасових споруд 
(малих архітектурних форм) від 28.10.10”

Рішення Київської міської ради № 231/5618 від 25 травня 2011 року

Заслухавши та обговоривши звіт тимчасової контрольної комісії, відповідно до статті 26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 16.9 статті 16 Регламенту Київської міської ради та пунк�
ту 4 рішення Київської міської ради від 28.12.2010 № 511/5323 “Про створення тимчасової контрольної
комісії з опрацювання рішення Київради “Щодо деяких питань організаційної єдності з видачі ордерів на
розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) від 28.10.10” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 17.07.08 № 20/20

Рішення Київської міської ради № 365/5752 від 14 липня 2011 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, рі�
шення Київської міської ради від 17.02.11 № 19/5406 “Про затвердження міської цільової програми “Тур�
бота. Назустріч киянам” на 2011 — 2015 роки, з метою впорядкування направлення на навчання дітей�ін�
валідів, дітей�сиріт та дітей з малозабезпечених сімей до Відкритого міжнародного університету розвит�
ку людини “Україна” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до підпункту 1.1 пункту 1 рішення Київ'
ської міської ради від 17.07.08 № 20/20 “Про відбірну комі'
сію з направлення дітей'інвалідів, дітей'сиріт та дітей з ма'
лозабезпечених сімей до Відкритого міжнародного універ'
ситету розвитку людини “Україна” (зі змінами та доповнен'
нями), виклавши його у такій редакції:

“1.1. Утворити відбірну комісію з направлення дітей'ін'
валідів, дітей'сиріт та дітей з малозабезпечених сімей до
Відкритого міжнародного університету розвитку людини
“Україна” та затвердити її склад згідно з додатком”.

2. Внести зміни до складу відбірної комісії з направлен'
ня дітей'інвалідів, дітей'сиріт та дітей з малозабезпечених

сімей до Відкритого міжнародного університету розвитку
людини “Україна”, затвердженого рішенням Київської місь'
кої ради від 17.07.08 № 20/20, виклавши його в редакції,
що додається.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення Київської
міської ради від 18.12.08 № 851/851 “Про внесення змін до
рішення Київради від 17.07.08 № 20/20 “Про відбірну комі'
сію з направлення дітей'інвалідів, дітей'сиріт та дітей з ма'
лозабезпечених сімей до Відкритого міжнародного універ'
ситету розвитку людини “Україна”.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 01.07.08 № 9/9 

“Про перелік та склад постійних комісій Київради”
Рішення Київської міської ради № 384/5771 від 14 липня 2011 року

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні” та на підставі пропозицій депутатських фракцій щодо формування постійних комісій Київської
міської ради VI скликання Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київради від 01.07.08 № 9/9
“Про перелік та склад постійних комісій Київради”, виклав'
ши додаток у новій редакції, що додається.

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

3. 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

Про проведення пілотного проекту залучення 
приватно практикуючих лікарів 

для надання населенню послуг первинної 
медикоAсанітарної допомоги 

в Дарницькому та Дніпровському районах міста Києва 
на період 2011 року

Рішення Київської міської ради № 370/5757 від 14 липня 2011 року

На виконання Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України від 22.01.2010
“Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку первинної медико�санітарної допомоги на за�
садах сімейної медицини на період до 2011 року”, постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.10
№ 208 “Деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я” та з метою впровадження нових меха�
нізмів фінансування первинної ланки, залучення кваліфікованих кадрів до роботи в закладах сімейної ме�
дицини Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Запровадити в м. Києві пілотний проект про залу'
чення приватно практикуючих лікарів для надання насе'
ленню послуг первинної медико'санітарної допомоги в
Дарницькому та Дніпровському районах міста Києва на пе'
ріод 2011 року.

2. Головним лікарям закладів охорони здоров’я, що
входять до сфери управління Дарницької та Дніпровської
районних в місті Києві державних адміністрацій:

2.1. За рахунок коштів на охорону здоров’я, виділених
закладу охорони здоров’я, у випадку необхідності уклас'
ти договори з приватно практикуючими лікарями загаль'
ної практики — сімейними лікарями відповідно до норма'
тивно'правової бази, які мають ліцензію Міністерства охо'
рони здоров’я України на медичну практику, про надан'
ня медичної допомоги закріпленому за ними населенню
відповідно до вимог Закону України “Про здійснення дер'
жавних закупівель”.

2.2. Відповідно до термінів дії укладених договорів про'

водити розрахунки з приватно практикуючими лікарями
загальної практики — сімейними лікарями за надані ме'
дичні послуги в межах коштів, виділених закладу охоро'
ни здоров’я з міського бюджету.

3. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчо'
го органу Київської міської ради (Київської міської держав'
ної адміністрації) розробити індикатори якості роботи при'
ватно практикуючих лікарів загальної практики — сімей'
них лікарів.

4. Заслухати на пленарному засіданні сесії Київради в
грудні 2011 року звіт про результати впровадження пілот'
ного проекту по реорганізації засад первинної медико'са'
нітарної допомоги в м. Києві за 2011 рік.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань охорони здоров’я та
соціального захисту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження звіту про виконання бюджету 
Оболонського району міста Києва за 2010 рік

Рішення Київської міської ради № 224/2611 від 25 травня 2011 року

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 79 рішення Київради від 14.10.10 № 79/4891
“Про внесення змін до рішення Київради від 14.05.10 № 793/4231 “Про бюджет міста Києва на 2010 рік”
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про здійснення в 2011 році 
зовнішнього запозичення 
до бюджету міста Києва

Рішення Київської міської ради № 234/2621 від 25 травня 2011 року

Відповідно до статті 74 Бюджетного кодексу України, пункту 26 частини першої статті 26 Закону Укра�
їни “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи рішення Київської міської ради “Про бюджет
міста Києва на 2011 рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

66 ДДООККУУММЕЕННТТ

Хрещатик  31 серпня 2011

1. Взяти до відома попередній звіт тимчасової контроль'
ної комісії Київради згідно з додатком.

2. Продовжити термін роботи тимчасової контрольної ко'
місії з опрацювання рішення Київради “Щодо деяких питань
організаційної єдності з видачі ордерів на розміщення тим'
часових споруд (малих архітектурних форм) від 28.10.10”,
створеної рішенням Київради від 28.12.10 № 511/5323 на
три місяці.

3. Внести зміни в додаток до рішення Київради від
28.12.2010 № 511/5323, доповнивши склад тимчасової кон'
трольної комісії з опрацювання рішення Київради “Щодо де'
яких питань організаційної єдності з видачі ордерів на роз'

міщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) від
28.10.10”, а саме:

Мельник Сергій Миколайович — депутат Київської місь'
кої ради VI скликання, член тимчасової контрольної комісії;

Слободян Роман Богданович — депутат Київської місь'
кої ради VI скликання, член тимчасової контрольної комі'
сії.

4. 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

Про найменування вулиць у м. Києві
Рішення Київської міської ради № 375/5762 від 14 липня 2011 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні” та враховуючи протоколи засідань комісії з питань найменувань та пам’ятних зна�
ків виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.10.10 та
08.12.10 року Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Найменувати нові вулиці у м. Києві згідно з додатком.
2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер'

жавній адміністрації) провести організаційно'правові захо'
ди щодо виконання пункту 1 цього рішення.

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

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по'
стійну комісію Київради з питань місцевого самоврядування,
регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної політики
та постійну комісію Київради з питань культури та туризму.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження Програми розвитку туризму 
в м. Києві до 2015 року

Рішення Київської міської ради № 389/5776 від 14 липня 2011 року

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, пункту З статті 8 та статті 12 Закону України “Про туризм”, “Стратегії
розвитку туризму і курортів”, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008
року № 1088�р, та з метою створення конкурентоспроможного на світовому ринку туристичного продукту
м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку туризму у м. Києві до
2015 року згідно з додатком.

2. Визначити Головне управління комунального госпо'
дарства виконавчого органу Київської міської ради (Київ'
ської міської державної адміністрації) головним розпоряд'
ником коштів та відповідальним за реалізацію заходів Про'
грами розвитку туризму у м. Києві до 2015 року.

3. Головному управлінню комунального господарства ви'
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та районним у м. Києві державним
адміністраціям забезпечити виконання Програми розвитку
туризму у м. Києві до 2015 року в межах загального обся'

гу видатків, передбачених у бюджеті міста Києва на відпо'
відні роки.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) кожні півроку та щорічно
подавати Київраді звіт про хід виконання Програми розвит'
ку туризму у м. Києві до 2015 року.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по'
стійну комісію Київської міської ради з питань культури та
туризму та постійну комісію Київської міської ради з питань
бюджету та соціально'економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Оболонсько'
го району міста Києва за 2010 рік згідно з додатком.

1.1. По доходах у загальній сумі 493 056,7 тис. грн., у
тому числі:

— по доходах загального фонду — 401 466,5 тис. грн.,
— по доходах спеціального фонду — 91 590,2 тис. грн.
1.2. По видатках у загальній сумі 510 198,1 тис. грн., у

тому числі:
— по видатках загального фонду — 439 141,0 тис. грн.,
— по видатках спеціального фонду — 71 057,1 тис. грн.
1.3. По фінансуванню бюджету у загальній сумі

17 141,5 тис. грн., у тому числі:
— за рахунок отримання, відповідно до Постанови Ка'

бінету Міністрів України від 25.02.09 № 157, безвідсотко'

вої позички з єдиного казначейського рахунку в сумі
41 630,3 тис. грн.,

— за рахунок зміни обсягів готівкових коштів в сумі
24 488,8 тис. грн.

2. Взяти до відома, що фактичне виконання бюджету
Оболонського району міста Києва за 2010 рік по доходах ста'
новить 91 %, по видатках — 93,6 % до планових показни'
ків, затверджених Оболонською районною у м. Києві радою
та Київською міською радою з урахуванням змін на 01.01.11.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по'
стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально'еко'
номічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Здійснити в 2011 році зовнішнє запозичення до бю'
джету міста Києва відповідно до умов, зазначених у додат'
ку до цього рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по'

стійну комісію з питань бюджету та соціально'економічно'
го розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Хрещатик 31 серпня 2011

Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
Української Православної Церкви 

на честь ікони Божої Матері 
“Взисканіє загиблих”

у Солом’янському районі м. Києва
Розпорядження № 759 від 18 травня 2011 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши за�
яву громадян від 07.04.2011 і протокол загальних зборів засновників релігійної громади Української Пра�
вославної Церкви на честь ікони Божої Матері “Взисканіє загиблих” у Солом’янському районі м. Києва від
07.04.2011 № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати Статут релігійної громади Української
Православної Церкви на честь ікони Божої Матері “Взисканіє
загиблих” у Солом’янському районі м. Києва, що додається.

2. Заступникові голови Київської міської державної адмі'

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

Голова О. Попов

Про удосконалення медичного обслуговування учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва

Розпорядження № 844 від 30 травня 2011 року

Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Основи законодавства Укра�
їни про охорону здоров’я”, “Про охорону дитинства”, “Про затвердження Загальнодержавної програми
розвитку первинної медико�санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року”,
“Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1318
“Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних за�
кладів” та з метою підвищення якості медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закла�
дів м. Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити план заходів щодо удосконалення медич'
ного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних за'
кладів м. Києва (далі — план заходів), що додається.

2. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Головному управлінню освіти і науки виконав'
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав'

ної адміністрації), Київській міській санітарно'епідеміологіч'
ній станції, районним в місті Києві державним адміністраці'
ям — виконавцям плану заходів забезпечити виконання пла'
ну заходів.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження зали'
шаю за собою.

Голова О. Попов

Про внесення змін до складу робочої групи 
із питань поводження з відходами у м. Києві

Розпорядження № 1003 від 20 червня 2011 року

У зв’язку зі змінами у персональному складі робочої групи із питань поводження з відходами у м. Ки�
єві, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 26.10.2010 № 884 “Про створення робочої групи із питань поводження з відходами
у м. Києві”:

1. Внести зміни до назви розпорядження виконавчого ор'
гану Київської міської ради (Київської міської державної адмі'
ністрації) від 26.10.2010 № 884 “Про створення робочої гру'
пи із питань поводження з відходами у м. Києві”, замінивши
словосполучення “із питань” словосполученням “з питань”.

2. Затвердити зміни до складу робочої групи із питань
поводження з відходами у м. Києві, затвердженого розпо'

рядженням виконавчого органу Київської міської ради (Ки'
ївської міської державної адміністрації) від 26.10.2010 № 884,
виклавши його в редакції, що додається.

3. 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 адресного переліку об’єктів 
для виконання у 2011 році робіт із заміни 

або модернізації застарілих та фізично зношених ліфтів 
в житловому фонді м. Києва

Розпорядження № 1010 від 21 червня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради
від 30.12.2010 № 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік” (із змінами та доповненнями) та рі�
шення Київської міської ради від 30.12.2010 № 574/5386 “Про Програму соціально�економічного розвит�
ку м. Києва на 2011 рік” (із змінами та доповненнями) та з метою сталого функціонування житлового фон�
ду в м. Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити адресний перелік об’єктів для виконання у
2011 році робіт із заміни або модернізації застарілих та фізич'
но зношених ліфтів в житловому фонді м. Києва, що додається.

2. Визначити Головне управління житлового господарства
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь'
кої державної адміністрації” замовником виконання у 
2011 році робіт із заміни або модернізації застарілих та фі'
зично зношених ліфтів в житловому фонді м. Києва.

3. Головному управлінню житлового господарства вико'
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер'
жавної адміністрації):

3.1. Забезпечити в установленому порядку виконання
робіт, зазначених у п.1 цього розпорядження.

3.2. Фінансування робіт, зазначених у п.1 цього роз'
порядження, здійснювати відповідно до Програми соці'
ально'економічного розвитку м. Києва на 2011 рік, за'
твердженої рішенням Київської міської ради від 30.12.10
№ 574/5386 (із змінами та доповненнями) в межах асиг'
нувань на облаштування, заміну та модернізацію ліфтів,
передбачених в бюджеті м. Києва на 2011 рік, затвердже'
ному рішенням Київської міської ради від 30.12.2010
№ 573/5385.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження по'
класти на заступників голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва
від 06.04.2010 року № 07/1A138 вихA10

Розпорядження № 1013 від 21 червня 2011 року

Розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 06.04.2010 року № 07/1�1348 вих�10 на
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
19.02.2010 № 94 “Про затвердження тимчасового порядку надання дозволів на укладання короткостро�

кових та продовження договорів оренди майна комунальної власності територіальної громади міста Києва
із застосуванням договірних орендних ставок”, відповідно до ст. 6 Закону України “Про місцеві державні
адміністрації”, статті 29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Задовольнити протест заступника прокурора міста Ки'
єва від 06.04.2010 № 07/1'138 вих'10 на розпорядження ви'
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер'
жавної адміністрації) від 19.02.2010 № 94 “Про затвердження
тимчасового порядку надання дозволів на укладання коротко'
строкових та продовження договорів оренди майна комуналь'
ної власності територіальної громади міста Києва із застосу'
ванням договірних орендних ставок”.

2. Скасувати розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від

19.02.2010 № 94 “Про затвердження тимчасового порядку на'
дання дозволів на укладання короткострокових та продовжен'
ня договорів оренди майна комунальної власності територі'
альної громади міста Києва із застосуванням договірних оренд'
них ставок”.

3. Заступнику голови Київської міської державної адмініс'
трації О. Пузанову повідомити Прокуратуру міста Києва про ре'
зультати розгляду протесту.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю
за собою. Голова О. Попов

Про внесення змін та доповнень до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 23.08.2006 № 1266
Розпорядження № 1024 від 22 червня 2011 року

Відповідно до законів України “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні”, протоколу Постійної комісії з питань техногенно�екологічної безпеки та надзвичайних ситу�
ацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.05.2009
№ 44 “Про укріплення схилу біля садиб №№ 13, 15, 17 по вул. Корчуватській у Голосіївському районі” та
з метою забезпечення стійкості схилу біля садиб N№ 13, 15, 17 по вул. Корчуватській у Голосіївському
районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни та доповнення до розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 23.08.2006 № 1266 “Про
укріплення схилу біля садиб №№ 13, 15, 17 по вулиці Корчу'
ватській у Голосіївському районі”, виклавши розпорядження в
новій редакції:

“Про укріплення схилу біля садиб №№ 13, 15, 17 по вул.
Корчуватській у Голосіївському районі

Відповідно до законів України “Про столицю України — міс'
то'герой Київ”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про
основи містобудування”, “Про захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характе'
ру”, постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.1996
№ 1369 “Про інженерний захист територій, об’єктів і споруд
від зсувів” (із змінами і доповненнями), протоколу Постійної
комісії з питань техногенно'екологічної безпеки та надзвичай'
них ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київ'
ської міської державної адміністрації) від 19.05.2009 № 44 “Про
укріплення схилу біля садиб №№ 13, 15, 17 по вул. Корчуват'
ській у Голосіївському районі” та з метою забезпечення стій'
кості схилу біля садиб №№ 13, 15, 17 по вул. Корчуватській у
Голосіївському районі, в межах функцій органу місцевого са'
моврядування:

1. Доручити Публічному акціонерному товариству “Спеці'
алізоване управління протизсувних підземних робіт” виступи'
ти замовником робіт з ліквідації аварійного стану та укріплен'
ня схилу біля садиб №№ 13, 15, 17. по вул. Корчуватській у
Голосіївському районі.

2. Головному управлінню житлового забезпечення виконав'
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав'
ної адміністрації) та Голосіївській районній в місті Києві дер'
жавній адміністрації, за рахунок коштів міського бюджету, за'
безпечити відселення мешканців садиби № 13 по вул. Корчу'
ватській у Голосіївському районі у встановленому законодав'
ством порядку.

3. Комунальному підприємству “Київське міське бюро тех'
нічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти
нерухомого майна”:

3.1. Зафіксувати наявність на території садиби № 13 по
вул. Корчуватській господарських споруд, гаражів та визначи'
ти їх залишкову вартість для сплати грошової компенсації за
них власникам садиби при переселенні на нове місце прожи'
вання за зверненням власника.

3.2. Анулювати реєстрацію права власності громадян на ра'
ніше займану садибу № 13 по вул. Корчуватській за звернен'
ням власника згідно з чинним законодавством України.

3.3. За поданням Голосіївської районної в місті Києві дер'
жавної адміністрації після знесення садиби № 13 по вул. Кор'
чуватській внести відповідні зміни до Реєстру прав власності
на нерухоме майно.

4. Після вирішення майново'правових питань та сплати гро'
шової компенсації за вилучення земельної ділянки Головному
управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підго'
тувати проект рішення Київської міської ради про відміну рі'
шення Київської міської ради щодо передачі у приватну влас'
ність земельної ділянки по вул. Корчуватській, 13, яка знахо'
диться в зоні зсуву, та передати на розгляд сесії Київської місь'
кої ради.

5. Доручити Публічному акціонерному товариству “Спеці'
алізоване управління протизсувних підземних робіт”:

5.1. Виступити замовником робіт з розробки проектно'
кошторисної документації на здійснення укріплення схилу бі'
ля садиб № 13, 15, 17 по вул. Корчуватській у Голосіївсько'

му районі, погодити та затвердити її у встановленому поряд'
ку.

5.2. Забезпечити проведення експертної грошової оцінки зе'
мельної ділянки, яка підлягає вилученню з власності мешканців
садиби № 13 по вул. Корчуватській у Голосіївському районі.

5.3. Визначити генеральну проектну і підрядну організації
із розробки проектно'кошторисної документації на виконання
робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, на конкурс'
ній основі у встановленому порядку.

5.4. При розробці проектно'кошторисної документації на
здійснення укріплення схилу біля садиб №№ 13, 15, 17 по вул.
Корчуватській у Голосіївському районі передбачити знесення
садиби № 13 при виконанні укріплювальних робіт, грошову
компенсацію власникам садиби № 13, передбачену підпунк'
том 3.1 пунктом 3 цього розпорядження, грошову компенса'
цію за земельну ділянку, яка підлягає вилученню з власності
мешканців садиби № 13, в сумі згідно з актом експертно'гро'
шової оцінки земельної ділянки, а також витрати на виконан'
ня робіт із знесення садиби та господарських споруд і експерт'
ної грошової оцінки земельної ділянки.

5.5. До початку виконання робіт одержати в установлено'
му порядку в інспекції державного архітектурно'будівельного
контролю дозвіл на виконання будівельних робіт.

5.6. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою
міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської ради
від 25.12.2008 № 1051/1051.

5.7. При виконанні робіт дотримуватись норм і правил без'
пеки при будівництві.

6. Головному управлінню комунального господарства вико'
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер'
жавної адміністрації) подати у встановленому порядку до Го'
ловного управління економіки та інвестицій виконавчого орга'
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмініс'
трації) відповідні інвестиційні пропозиції щодо включення об’'
єкта “Укріплення схилу біля садиб №№ 13, 15, 17 по вул. Кор'
чуватській у Голосіївському районі” до Програми соціально'
економічного розвитку м. Києва на 2011 рік та наступні роки.

7. Заступнику голови Київської міської державної адмініс'
трації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо
висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпо'
рядження.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти
на заступників голови Київської міської державної адміністра'
ції згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов”

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти
на заступників голови Київської міської державної адміністра'
ції згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Відповіді на росворд
По оризонталі: 5.плече 6.ата а 8.рис

9.лате с 10. оде с 11.Іра 12.партія
15.десант 18.Ге тор 22.ментор 25. ха
26. арт ш 27.трофей 28.нар 29.хмари
30.осінь
По верти алі: 1.Гефест 2.версія

3. ас ад 4.панд с 5.плата 7.ар ан 13.рі
14.ідо 16.есе 17.а т 19.епарх 20.тат -
аж 21.р шни 22.матрос 23.неофіт
24.олень


