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З додатками до рішень Київради можна
ознайомитися  в секретаріаті Київради. 

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися  в апараті Київської 
міської державної адміністрації

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про визнання таким, що втратив чинність, 
пункту 3 рішення Київської міської ради 

від 25.09.2003 № 16/890 
“Про Порядок здійснення самоврядного контролю 

за використанням і охороною земель у м. Києві”
Рішення Київської міської ради № 407/5794 від 14 липня 2011 року

Враховуючи вимоги законів України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та “Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 3 рішення Київської міської ради від 25.09.2003 № 16/890 “Про Порядок
здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель у м. Києві”.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань земельних відносин, містобу)
дування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про Регламент Київської міської ради
Рішення Київської міської ради № 383/5770 від 14 липня 2011 року

Відповідно до статей 140, 141 Конституції України, пункту 1 частини першої статті 26, пунктів 13, 14
статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 17 Статуту територіальної грома%
ди міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Регламент Київської міської ради згідно з додатком.
2. Регламент Київської міської ради, затверджений рішенням Київради від 01.07.08 № 8/8, вважати таким, що втратив чинність.
3. Це рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови — секретаря Київради.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю “ГАУДИ ДЕВЕЛОПМЕНТ” 

у 8Bму мікрорайоні житлового масиву Позняки 
(ділянки 43, 44) у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва торговельноBадміністративного 
комплексу з об’єктами громадського призначення,

влаштуванням автостоянки та об’єктів 
дорожнього сервісу (крім АЗС)

Рішення Київської міської ради № 693/6080 від 14 липня 2011 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою товариству з обмеже%
ною відповідальністю “ГАУДИ ДЕВЕЛОПМЕНТ” (ідентифікаційний код 37210704) щодо зміни цільового
призначення земельної ділянки у 8%му мікрорайоні житлового масиву Позняки (ділянки 43, 44) у Дарниць%
кому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 82 Земельного кодексу України, пунк%
том 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постановою Ка%
бінету Міністрів України “Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебува%
ють у власності громадян або юридичних осіб” від 11.04.2002 № 502, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

І. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою
щодо зміни цільового призначення земельної ділянки то)
вариству з обмеженою відповідальністю “ГАУДИ ДЕВЕЛОП)
МЕНТ” у 8)му мікрорайоні житлового масиву Позняки (ді)
лянки 43, 44) у Дарницькому районі м. Києва орієнтовною
площею 0,681 га для будівництва торговельно)адміністра)
тивного комплексу з об’єктами громадського призначен)
ня, влаштуванням автостоянки та об’єктів дорожнього сер)
вісу (крім АЗС) згідно з планом)схемою (додаток до рі)
шення).

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “ГАУДИ ДЕ)
ВЕЛОПМЕНТ” у місячний термін звернутися до Головного
управління земельних ресурсів для отримання вихідних да)
них на розроблення проекту землеустрою щодо відведен)
ня земельної ділянки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по)
стійну комісію Київської міської ради з питань земельних
відносин, містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
25.12.2008 № 944/944 “Про врегулювання питання корис)
тування земельними ділянками в місті Києві” (із змінами і
доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ра)
ди від 21.05.2009 № 462/1518, від 26.02.2010 № 390/3828),
а саме:

1.1. Пункт 1 та підпункт 3.4 пункту 3 виключити.
1.2. У пункті 2 слова та цифри “статтею 21 Закону Укра)

їни “Про оренду землі” замінити словами та цифрами “стат)
тею 288 Податкового кодексу України”.

2. Комунальним засобам масової інформації забезпечи)
ти оприлюднення цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по)
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, місто)
будування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради 

від 25.12.2008 № 944/944 
“Про врегулювання питання користування земельними

ділянками в місті Києві”
Рішення Київської міської ради № 408/5795 від 14 липня 2011 року

Відповідно до Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, законів України “Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про прискорений перегляд регуля%
торних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування”, “Про місцеве са%
моврядування в Україні”, “Про столицю України — місто%герой Київ”, “Про оренду землі” Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

тися до Головного управління земельних ресурсів для от)
римання вихідних даних на розроблення проекту землеуст)
рою щодо відведення земельної ділянки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по)

стійну комісію Київської міської ради з питань земельних
відносин, містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

спеціалізованій школі № 298 
загальноосвітньому навчальному закладу ІBІІІ ступенів 

з поглибленим вивченням англійської мови 
з першого класу на просп. Героїв Сталінграда, 58Bб

в Оболонському районі м. Києва для обслуговування 
та експлуатації будівель та споруд закладу освіти

Рішення Київської міської ради № 495/5882 від 14 липня 2011 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою спеціалізованій шко%
лі № 298 загальноосвітньому навчальному закладу І%ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мо%
ви з першого класу (ідентифікаційний код 19124466) щодо відведення в постійне користування земель%
ної ділянки на просп. Героїв Сталінграда, 58%б в Оболонському районі м. Києва та додані документи, ке%
руючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра%
їни “Про місцеве самоврядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про Положення про постійні комісії 
Київської міської ради

Рішення Київської міської ради № 382/5769 від 14 липня 2011 року

Відповідно до частини тринадцятої статті 46, частини п’ятнадцятої статті 47 Закону України “Про місце%
ве самоврядування в Україні”, статті 16 Регламенту Київської міської ради, статті 18 Статуту територіаль%
ної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про постійні комісії Київської
міської ради згідно з додатком.

2. Рішення Київради від 08.11.07 № 1158/3991 “Про
затвердження Положення про постійні комісії Київради 
V скликання” вважати таким, що втратило чинність.

3. Це рішення набуває чинності з моменту його

оприлюднення в газеті Київської міської ради “Хреща)
тик”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника міського голови — секретаря Київради.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

спеціалізованій школі № 239 — загальноосвітньому 
навчальному закладу ІBІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням німецької мови з першого класу 
на просп. Оболонському, 16Bд 

в Оболонському районі м. Києва 
для обслуговування та експлуатації будівель 

та споруд закладу освіти
Рішення Київської міської ради № 489/5876 від 14 липня 2011 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою спеціалізованій шко%
лі № 239 — загальноосвітньому навчальному закладу І%ІІІ ступенів з поглибленим вивченням німецької мо%
ви з першого класу (ідентифікаційний код 22877962) щодо відведення в постійне користування земельної
ділянки на просп. Оболонському, 16%д в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись
статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки спеціалізованій школі
№ 239 — загальноосвітньому навчальному закладу І)ІІІ сту)
пенів з поглибленим вивченням німецької мови з першого
класу на просп. Оболонському, 16)д в Оболонському райо)
ні м. Києва орієнтовною площею 2,601 га в постійне корис)

тування для обслуговування та експлуатації будівель та спо)
руд закладу освіти згідно з планом)схемою (додаток до рі)
шення).

2. Спеціалізованій школі № 239 — загальноосвітньому
навчальному закладу І)ІІІ ступенів з поглибленим вивченням
німецької мови з першого класу у місячний термін зверну)

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки спеціалізованій школі
№ 298 загальноосвітньому навчальному закладу І)ІІІ ступе)
нів з поглибленим вивченням англійської мови з першого
класу на просп. Героїв Сталінграда, 58)б в Оболонському
районі м. Києва орієнтовною площею 1,438 га в постійне
користування для обслуговування та експлуатації будівель
та споруд закладу освіти згідно з планом)схемою (додаток
до рішення).

2. Спеціалізованій школі № 298 загальноосвітньому на)

вчальному закладу І)ІІІ ступенів з поглибленим вивченням
англійської мови з першого класу у місячний термін звер)
нутися до Головного управління земельних ресурсів для от)
римання вихідних даних на розроблення проекту землеуст)
рою щодо відведення земельної ділянки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по)
стійну комісію Київської міської ради з питань земельних
відносин, містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ДДООККУУММЕЕННТТ 1155

Хрещатик 1 вересня 2011

Про реконструкцію тепломагістралі 
№ 4 від ТЕЦB5 

на ділянці від ТКB410 до ТКB418 
на Залізничному шосе 
у Печерському районі

Розпорядження № 1237 від 18 липня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ав%
томобільні дороги”, “Про благоустрій населених пунктів”, наказу Міністерства палива та енергетики Укра%
їни від 07.07.2006 № 231 “Про затвердження Положення про порядок оцінки готовності об’єктів електро%
енергетики до роботи в осінньо%зимовий період”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від
21.09.2006 за № 1064/12938, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.07.2006 № 999
“Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово%транспортних спорудах міста” та з метою забезпе%
чення стабільного функціонування теплових мереж міста Києва і недопущення виникнення надзвичайних
ситуацій, які можуть призвести до негативних екологічних та техногенних наслідків, а також для якісного і
надійного забезпечення об’єктів промисловості, житлово%комунального, соціально%культурного, побуто%
вого призначення та населення м. Києва тепловою енергією, в межах здійснення функцій органу місце%
вого самоврядування:

1. Публічній акціонерній компанії “КИЇВЕНЕРГО” (далі
ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”) здійснити за власні кошти згідно з
розробленою та затвердженою в установленому порядку
проектно)кошторисною документацією роботи з рекон)
струкції тепломагістралі № 4 від ТЕЦ)5 на ділянці від ТК)
410 до ТК)418 на Залізничному шосе у Печерському райо)
ні м. Києва з розриттям проїзної частини Залізничного шо)
се та повним припиненням руху транспорту, згідно з гра)
фіком, що додається.

2. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”:
2.1. До початку виконання робіт отримати у встанов)

леному порядку дозвіл на виконання будівельних робіт в
інспекції державного архітектурно)будівельного контролю
та ордер на тимчасове порушення благоустрою в Голов)
ному управлінні контролю за благоустроєм виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської держав)
ної адміністрації).

2.2. Роботи, зазначені у пункті 1 цього розпоряджен)
ня, виконувати згідно з Правилами благоустрою м. Ки)
єва, затвердженими рішенням Київської міської ради від
25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами та доповненнями),
забезпечивши тризмінний режим роботи.

2.3. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в 
м. Києві схему організації дорожнього руху на період вико)
нання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

2.4. Забезпечити безпеку дорожнього руху та безпеч)
ний прохід пішоходів і проїзд транспортних засобів спе)
ціального призначення шляхом встановлення відповідних
дорожніх знаків, огородження місць роботи, освітлення,
сигнальних ліхтарів у місцях виконання робіт, зазначених

у пункті 1 цього розпорядження, протягом усього періо)
ду виконання робіт.

2.5. Після завершення робіт відновити покриття про)
їзної частини і тротуарів за типом існуючого на ділянці в
межах розриття та забезпечити передачу за актами ко)
мунальному підприємству “Шляхово)експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних шля)
хів та споруд на них Печерського району м. Києва”.

2.6. Після завершення реконструкції теплової магіс)
тралі забезпечити підключення всіх споживачів, тепло)
постачання яких здійснювала тепломагістраль, що підля)
гала реконструкції, до теплопостачання від відновленої
тепломагістралі.

3. Взяти до відома, що після завершення робіт з реконструк)
ції теплової магістралі майно зараховується до комунальної
власності територіальної громади м. Києва з наступною пе)
редачею у володіння та користування ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”.

4. Доручити Головному управлінню комунальної влас)
ності міста Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) забезпе)
чити у встановленому порядку списання демонтованого
майна та зарахування до комунальної власності терито)
ріальної громади міста Києва відновленої теплової магіс)
тралі, зазначеної у пункті 1 цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження по)
класти на першого заступника голови Київської міської
державної адміністрації Мазурчака О. В.

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Маз рча

Про здійснення робіт з капітального ремонту 
теплової мережі від ТКB801 

до ТКB804 біля ж/б № 5 
на вул. Сокальській в Оболонському районі

Розпорядження № 1246 від 19 липня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ав%
томобільні дороги”, “Про благоустрій населених пунктів”, наказу Міністерства палива та енергетики Укра%
їни від 07.07.2006 № 231 “Про затвердження Положення про порядок оцінки готовності об’єктів електро%
енергетики до роботи в осінньо%зимовий період”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від
21.09.2006 за № 1064/12938, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.07.2006 № 999
“Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово%транспортних спорудах міста” та з метою забезпе%
чення стабільного функціонування теплових мереж м. Києва і недопущення виникнення надзвичайних си%
туацій, які можуть призвести до негативних екологічних та техногенних наслідків, а також для якісного та
надійного забезпечення об’єктів промисловості, житлово%комунального, соціально%культурного, побуто%
вого призначення та населення м. Києва тепловою енергією, в межах здійснення функцій органу місце%
вого самоврядування:

1. Публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
(далі — ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”) здійснити за власні кошти згід)
но з розробленою та затвердженою в установленому поряд)
ку проектно)кошторисною документацією роботи з капіталь)
ного ремонту теплової мережі на ділянці від ТК)801 до ТК)
804 біля ж/б № 5 на вул. Сокальській в Оболонському райо)
ні з частковим розриттям проїзної частини та тротуарів, а
також тимчасовим обмеженням руху транспорту на вул. Со)
кальській, крім автомобілів спеціального призначення, згід)
но з графіком, що додається.

2. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”:
2.1. До початку виконання робіт отримати у встановле)

ному порядку дозвіл на виконання будівельних робіт в ін)
спекції державного архітектурно)будівельного контролю та
ордер на тимчасове порушення благоустрою в Головному
управлінні контролю за благоустроєм виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс)
трації).

2.2. Роботи, зазначені у пункті 1 цього розпорядження,
виконувати згідно з Правилами благоустрою м. Києва, за)
твердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (із змінами та доповненнями), забезпечивши
тризмінний режим роботи.

2.3. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в 
м. Києві схему організації дорожнього руху на період вико)
нання робіт, передбачених пунктом 1 цього розпорядження.

2.4. Забезпечити безпеку дорожнього руху та безпечний
прохід пішоходів і проїзд транспортних засобів спеціального
призначення шляхом встановлення відповідних дорожніх зна)
ків, огородження місць роботи, освітлення, сигнальних ліх)

тарів у місцях виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього
розпорядження, протягом усього періоду виконання робіт.

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзної
частини і тротуарів за типом існуючого на ділянці в межах
розриття та забезпечити передачу за актами комунально)
му підприємству “Шляхово)експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на
них Оболонського району м. Києва”.

2.6. Після завершення робіт з капітального ремонту теп)
лових мереж забезпечити підключення всіх споживачів, теп)
лопостачання яких здійснювали теплові мережі, що підля)
гали капітальному ремонту, до теплопостачання від віднов)
лених теплових мереж.

3. Взяти до відома, що після завершення робіт з капіталь)
ного ремонту теплових мереж майно зараховується до ко)
мунальної власності територіальної громади м. Києва з на)
ступною передачею у володіння та користування ПАТ “КИ)
ЇВЕНЕРГО”.

4. Доручити Головному управлінню комунальної власно)
сті м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки)
ївської міської державної адміністрації) забезпечити у вста)
новленому порядку списання демонтованого майна та за)
рахування до комунальної власності територіальної грома)
ди міста Києва відновлених теплових мереж, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження.

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

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Маз рча

Про створення робочої групи 
з питань розробки Концепції розвитку 

зовнішньої реклами в місті Києві
Розпорядження № 1160 від 6 липня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто%
герой Київ”, “Про рекламу”, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 (із змінами і доповненнями), Порядку розміщення зов%
нішньої реклами в м. Києві, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 27.09.2010 № 767, враховуючи Меморандум про порозу%
міння між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та
операторами зовнішньої реклами міста Києва від 05.04.2011, з метою розробки Концепції розвитку зов%
нішньої реклами в місті Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Утворити робочу групу з питань розробки Концеп)
ції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві та затвер)
дити її склад, що додається.

2. Затвердити положення про робочу групу з питань
розробки Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті
Києві, що додається.

3. Заступникові голови Київської міської державної ад)

міністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рі)
шення щодо висвітлення змісту цього розпорядження в
засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження по)
класти на заступника голови Київської міської державної
адміністрації Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

Про створення міських запасів 
плодоовочевої продукції, зерна 
та інших продуктів харчування
Розпорядження № 1045 від 23 червня 2011 року

Відповідно до закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, закону України “Про місцеві дер%
жавні адміністрації”, закону України “Про столицю України — місто%герой Київ”, з метою надійного забез%
печення бюджетних установ, хлібопекарських підприємств зерном (борошном) у міжсезонний період за
стабільними цінами, насичення ринку високоякісною плодоовочевою продукцією та продуктами харчуван%
ня:

1. Затвердити:
1.1. Завдання із завезення картоплі, плодоовочевої про)

дукції, урожаю 2011 року, згідно з додатком 1;
1.2. Завдання із закладки та переробки картоплі, плодо)

овочевої продукції, фруктів на зимово)весняний період
2011—2012 років по місту Києву згідно з додатком 2;

1.3. Обсяги продовольчого зерна, плодоовочевої про)
дукції та інших продуктів харчування для заготівлі та ство)
рення запасів на 2011—2012 роки згідно з додатком 3.

2. Доручити Головному управлінню внутрішньої торгівлі
і побутового обслуговування населення виконавчого орга)
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі)
ністрації) проведення організаційних заходів і координацію
всього комплексу робіт із забезпечення заготівлі плодоово)
чевої продукції і зерна.

3. Організацію робіт із заготівлі плодоовочевої продукції
в районах покласти на районні в місті Києві державні адмі)
ністрації.

4. Задіяти для заготівлі і створення запасів плодоовоче)
вої продукції та інших продуктів харчування комунальні під)
приємства КП “Житній ринок”, КП “Бессарабський ринок”,
КП “Володимирський ринок”, КП “Оптова база” Деснянсько)
го району, КП “Поділ)нерухомість” Подільського району, КП
“Печерськ)благоустрій” Печерського району (в частині збе)
рігання плодоовочевої продукції та продовольчих товарів).

5. Заготівлю і створення запасів зерна організувати на
базі ПАТ “Київмлин” у встановленому законодавством по)
рядку.

6. Районним в місті Києві державним адміністраціям:
6.1. Здійснити комплекс заходів щодо завезення, заклад)

ки та переробки картоплі, плодоовочевої продукції, фруктів
урожаю 2011 року та забезпечити своєчасне виконання ро)
біт із підготовки всіх об’єктів матеріально)технічної бази
торговельно)закупівельних підприємств до роботи в ново)
му сезоні;

6.2. Щомісячно інформувати виконавчий орган Київської
міської ради (Київську міську державну адміністрацію) че)
рез Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового
обслуговування населення про надходження та залишки в
місті Києві картоплі, плодоовочевої продукції, фруктів у роз)
різі культур;

6.3. Встановити, що завдання із закладки картоплі, пло)
доовочевої продукції, фруктів урожаю 2011 року вважаєть)
ся виконаним, коли станом на 01.11.2011 зазначена про)
дукція завезена і закладена торговельно)закупівельними
підприємствами в повному обсязі.

7. Покласти на районні в місті Києві державні адміністра)
ції відповідальність за виконання визначених розпоряджен)

ням завдань із формування запасів плодоовочевої продук)
ції та інших продуктів харчування на 2011—2012 роки, вста)
новлення виваженого рівня оптово)відпускних та роздріб)
них цін на цю продукцію.

8. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь)
кої державної адміністрації) підготувати проект рішення Ки)
ївської міської ради щодо передачі до сфери управління Го)
ловного управління внутрішньої торгівлі та побутового об)
слуговування населення виконавчого органу Київської місь)
кої ради (Київської міської державної адміністрації) КП “Оп)
това база” Деснянського району, КП “Поділ)нерухомість”
Подільського району, КП “Печерськ)благоустрій” Печерсько)
го району.

9. Головному управлінню охорони здоров’я, Головному
управлінню освіти і науки, Головному управлінню праці та
соціального захисту населення виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) ви)
значити обсяги продуктів харчування, необхідних для функ)
ціонування підпорядкованих закладів, та надати Головному
управлінню внутрішньої торгівлі та побутового обслугову)
вання населення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) замовлення на їх
заготівлю та резервування.

10. Головному фінансовому управлінню виконавчого ор)
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад)
міністрації) передбачити фінансування на закупівлю та ство)
рення запасів плодоовочевої продукції і зерна в обсягах згід)
но із розрахунками.

11. Запропонувати керівникам торговельно)закупівель)
них підприємств плодоовочів звернутися до Головного
управління з питань регуляторної політики та підприємниц)
тва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) для вирішення питання фі)
нансово)кредитної підтримки у порядку, визначеному По)
ложенням про фінансово)кредитну підтримку суб’єктів гос)
подарювання в м. Києві, затвердженим рішенням Київської
міської ради від 05.07.2001 № 375/1351 (із змінами та до)
повненнями).

12. Заступнику голови Київської міської державної адмі)
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення
щодо забезпечення висвітлення змісту цього розпоряджен)
ня в засобах масової інформації.

13. Контроль за виконанням цього розпорядження по)
класти на заступника голови Київської міської державної ад)
міністрації Крамаренка Р. М. та голів районних в місті Києві
державних адміністрацій.

Голова О. Попов


