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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про виконання протиаварійних робіт на схилі 
по вул. Інститутській у Печерському районі

Розпорядження № 1238 від 18 липня 2011 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України—місто�
герой Київ", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про захист населення і територій від надзви�
чайних ситуацій техногенного та природного характеру", постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.1996
№ 1369 "Про інженерний захист територій, об'єктів і споруд від зсувів" (із змінами і доповненнями) та з
метою виконання протиаварійних робіт на схилі по вул. Інститутській у Печерському районі міста Києва, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Доручити Публічному акціонерному товариству "Спе$
ціалізоване управління протизсувних підземних робіт" ви$
ступити замовником протиаварійних робіт на схилі по 
вул. Інститутській у Печерському районі.

2. Публічному акціонерному товариству "Спеціалізоване
управління протизсувних підземних робіт":

2.1. Визначити генеральну проектну і підрядну організа$
ції із розробки проектно$кошторисної документації на вико$
нання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, на
конкурсній основі у встановленому законодавством порядку.

2.2. Виступити замовником робіт з розробки проектно$
кошторисної документації на здійснення протиаварійних ро$
біт на схилі по вул. Інститутській у Печерському районі міс$
та Києва та затвердити її у встановленому порядку.

2.3. До початку робіт отримати дозвіл на виконання бу$
дівельних робіт в інспекції державного архітектурно$буді$
вельного контролю у м. Києві та дозвіл (ордер) на порушен$
ня благоустрою в Головному управлінні контролю за благо$
устроєм виконавчого органу Київської міської ради (Київ$
ської міської державної адміністрації).

2.4. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою

міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської ра$
ди від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповнення$
ми).

2.5. При виконанні робіт дотримуватись норм і правил
безпеки у будівництві.

3. Головному управлінню комунального господарства ви$
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) подати у встановленому порядку
до Головного управління економіки та інвестицій виконав$
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав$
ної адміністрації) відповідні інвестиційні пропозиції щодо
включення об'єкта "Протиаварійні роботи на схилі по 
вул. Інститутській у Печерському районі міста Києва" до
Програми соціально$економічного розвитку м. Києва на 2011
рік та наступні роки.

4. 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 комісії для перевірки правомірності 
забудови та дотримання вимог 

земельного законодавства на вул. Лук'янівській, 11 
поблизу гори Щекавиця 

у Шевченківському районі
Розпорядження № 1259 від 19 липня 2011 року

Відповідно до статті 16 Закону України "Про місцеві державні адміністрації” з метою перевірки право�
мірності забудови та дотримання вимог земельного законодавства на вул. Лук'янівській, 11 поблизу гори
Щекавиця у Шевченківському районі, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Створити комісію для перевірки правомірності забу$
дови та дотримання вимог земельного законодавства на
вул. Лук'янівській, 11 поблизу гори Щекавиця у Шевченків$
ському районі та затвердити її склад, що додається.

2. Комісії у двотижневий термін провести перевірку і на$
дати виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) висновки та пропозиції.

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

Ви он ючий обов'яз и олови
О. Маз рча

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 19.07.2011 №1259

Склад 
комісії для перевірки правомірності забудови та дотримання вимог 

земельного законодавства на вул. Лук'янівській, 11 
поблизу гори Щекавиця у Шевченківському районі

Кучук Михайло Ілліч
Сімак Сергій Васильович

Бригинець Олександр Михайлович
Діхтяр Яків Якович

Мещеряков Олександр Миколайович

Кучер Сергій Миколайович

Петрук Віктор Іванович
Садовой Сергій Миколайович
Целовальник Сергій Анатолійович
Ягодка Вадим Сергійович

заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова комісії
начальник управління перспективного розвитку та координації будівництва
апарату, заступник голови комісії
голова Постійної комісії Київради з питань культури та туризму (за згодою)
виконуючий обов'язки начальника Головного управління охорони культурної
спадщини
заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністра$
ції
начальник Інспекції державного архітектурно$будівельного контролю у місті
Києві (за згодою)
начальник Головного управління земельних ресурсів
начальник Головного управління контролю за благоустроєм
начальник Головного управління містобудування та архітектури
начальник Головного управління екології та охорони природних ресурсів

Заст пни олови — ерівни апарат

Про здійснення робіт 
з капітального ремонту теплових мереж 

від ТК)303 до ТК)305 через бульв. Вернадського 
та від ТК)111/4 до ж/б № 1/9 

на вул. Львівській 
у Святошинському районі

Розпорядження № 1265 від 20 липня 2011 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух", "Про авто�
мобільні 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 згідно
з розробленою та затвердженою в установленому порядку
проектно$кошторисною документацією роботи з капітально$
го ремонту теплових мереж на ділянках від ТК$303 до ТК$
305 через бульв. Вернадського та від ТК$111/4 до ж/б № 1/9
на вул. Львівській у Святошинському районі з частковим
розриттям проїзної частини та тротуарів, а також тимчасо$
вим обмеженням руху транспорту на вул. Львівській, крім
автомобілів спеціального призначення, згідно з графіком, що
додається.

2. ПАТ "КИЇВЕНЕРГО":
2.1. До початку виконання робіт отримати у встановле$

ному порядку дозвіл на виконання будівельних робіт з 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, зазначених у пункті 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 Святошинського 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 міста Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) забезпечити у
встановленому порядку списання демонтованого майна та
зарахування до комунальної власності територіальної гро$
мади 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 прийняття — передачу 
до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
об'єктів теплопостачання 

Національного спортивного комплексу "Олімпійський"
Розпорядження № 1266 від 20 липня 2011 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради
від 09.03.2006 № 154/3245 "Про впорядкування прийняття до комунальної власності відомчого житлово�
го фонду та інженерних мереж" із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради
від 12.12.2006 № 266/323, враховуючи звернення Національного спортивного комплексу "Олімпійський"
(лист від 17.05.2011 № 17/1980), згоду Національного агентства з питань підготовки та проведення в Укра�
їні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (лист від 25.11.2010 № 3286/1/11�10) та
згоду ПАТ "Київенерго" (лист від 06.12.2010 № 033/07�4529), з метою надійного утримання та якісного
обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності тери$
торіальної громади міста Києва і передати у володіння та ко$
ристування публічному акціонерному товариству "Київене$
рго" об'єкти теплопостачання Національного спортивного
комплексу "Олімпійський" згідно з додатком, в межах та на
умовах, визначених Угодою щодо реалізації проекту управ$
ління та реформування енергетичного комплексу м. Києва
від 27.09.2001 (зі змінами та доповненнями), яка укладена
між АК "Київенерго" та Київською міською державною адмі$
ністрацією.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь$

кої державної адміністрації) забезпечити приймання — пе$
редачу інженерних мереж, зазначених у пункті 1 цього роз$
порядження.

3. Заступникові голови Київської міської державної адмі$
ністрації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення
в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас$
ти на заступників голови Київської міської державної адмі$
ністрації згідно з розподілом обов'язків.

Ви он ючий обов'яз и олови
О. Маз рча
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Про основні заходи щодо забезпечення виконання 
Закону України "Про доступ до публічної інформації" 

у виконавчому органі Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації)

Розпорядження № 1271 від 20 липня 2011 року

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної Інформації", Указу Президента України від
05.05.2011 № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації",
постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 "Питання виконання Закону України "Про до�
ступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів
виконавчої влади":

І. Встановити, що апарат виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1.1. Є розпорядником Інформації, якою володіє виконав$
чий орган Київської міської ради (Київська міська державна
адміністрація), зокрема інформації:

1.1.1. Яка отримана або створена в процесі здійснення
виконавчим органом Київської міської ради (Київською місь$
кою державною адміністрацією) своїх повноважень та яка пе$
ребуває у володінні апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1.1.2. Яка отримана або створена апаратом виконавчо$
го органу Київської міської ради (Київської міської держав$
ної адміністрації) під час забезпечення апаратом діяльності
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь$
кої державної адміністрації) та яка перебуває у володінні
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київ$
ської міської державної адміністрації).

1.2. Не є розпорядником інформації за запитами на ін$
формацію:

1.2.1. Яка створена або отримана в процесі діяльності
інших державних органів України, органів влади інших дер$
жав, міжнародних організацій, інших органів місцевого са$
моврядування, структурних підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс$
трації) та комунальних підприємств, а також районних в міс$
ті Києві державних адміністрацій.

1.2.2. Яка може бути отримана шляхом узагальнення,
аналітичної обробки даних або яка потребує створення в ін$
ший спосіб.

2. Визначити управління інформаційного забезпечення та
доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс$
трації) спеціальним структурним підрозділом з питань опра$
цювання запитів на інформацію, що надходять до виконав$
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав$
ної адміністрації) та апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Затвердити:
3.1. Порядок складання та подання запитів на інформа$

цію, розпорядником якої є виконавчий орган Київської місь$
кої ради (Київська міська державна адміністрація) (додає$
ться).

3.2. Форму запиту на інформацію (додається).
3.3. Перелік відомостей виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації), які
належать до інформації з обмеженим доступом, а також ві$
домостей, які не містять ознаки публічної інформації (додає$
ться).

4. Управлінню справами виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації):

4.1. Визначити приміщення для працівників відділу за$
безпечення доступу до публічної інформації Управління ін$
формаційного забезпечення та доступу до публічної інфор$
мації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Ки$
ївської міської державної адміністрації). Обладнати ці при$
міщення відповідною комп'ютерною та оргтехнікою і нада$
ти можливість приймати запити на публічну інформацію
факсом, телефоном, електронною поштою.

4.2. Забезпечити організацію реєстрації запитів на ін$
формацію, що надійшли до виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київ$
ської міської державної адміністрації), шляхом внесення змін
у базу даних "Електронний документообіг",

4.3. Визначити спеціальне місце для роботи запитувачів
із копіями документів, що містять публічну інформацію, їх
копіями та забезпечити обладнання таких місць необхідни$
ми засобами зв'язку та оргтехніки.

5. Начальникам головних управлінь, управлінь, інших
структурних підрозділів виконавчого органу Київської місь$
кої ради (Київської міської державної адміністрації):

5.1. Визначити осіб, відповідальних за організацію досту$
пу до публічної інформації та їх посадові обов'язки.

5.2. Визначити спеціальні місця для роботи запитувачів
із копіями документів, що містять публічну Інформацію та
забезпечити обладнання таких місць необхідними засоба$
ми зв'язку та оргтехніки.

5.3. Забезпечити системне і оперативне оприлюднення
розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та іншої інформа$
ції, передбаченої ч. 1 ст. 15 Закону України "Про доступ до
публічної інформації", на офіційному веб$порталі Київської
міської влади, в офіційних друкованих виданнях та у будь$
який інший спосіб, передбачений чинним законодавством.

5.4. Забезпечити розробку та затвердити переліки відо$
мостей, які належать до інформації з обмеженим доступом,
а також відомостей, які не містять ознаки публічної інфор$
мації у місячний термін з дня видання цього розпоряджен$
ня.

6. Управлінню інформаційного забезпечення та доступу
до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації),
спільно з управлінням забезпечення документообігу та кон$
тролю виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та сектором режимно$сек$
ретної роботи апарату виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) у місячний
термін з дня видання цього розпорядження розробити інст$
рукцію з питань обліку, збереження і використання докумен$
тів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що
становлять службову Інформацію, та подати її на затвер$
дження виконавчому органу Київської міської ради (Київ$
ській міській державній адміністрації).

7. Управлінню преси та інформації виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс$
трації), управлінню інформаційного забезпечення та досту$
пу до публічної інформації апарату виконавчого органу Ки$
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра$
ції):

7.1. Забезпечити постійне оновлення інформації на сто$
рінці "Доступ до публічної інформації" на офіційному веб$
порталі Київської міської влади.

7.2. Забезпечити оприлюднення змісту цього розпоря$
дження в засобах масової інформації та на офіційному веб$
порталі Київської міської влади.

8. Покласти на керівників структурних підрозділів вико$
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер$
жавної адміністрації), голів районних в місті Києві держав$
них адміністрацій персональну відповідальність за забезпе$
чення належного виконання вимог Закону України "Про до$
ступ до публічної інформації".

9. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас$
ти на заступників голови Київської міської державної адмі$
ністрації згідно з розподілом обов'язків та голів районних в
м. Києві державних адміністрацій.

Ви он ючий обов'яз и олови
О. Маз рча

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридич$
ною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної
особи виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) в усній чи письмовій формі,
під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою,
електронною поштою, телефаксом або телефоном (усно).

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.
3. Запит на інформацію повинен містити:
прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача,

поштову адресу, адресу електронної пошти або номер за$
собу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи
зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запиту$
вачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може ви$
користати форму, яку надає виконавчий орган Київської
міської ради (Київська міська державна адміністрація) або
яка розміщується на офіційному веб$сайті розпорядника.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто до
спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам,
які організовують у встановленому порядку доступ до пуб$
лічної інформації, якою володіє виконавчий орган Київської
міської ради (Київська міська державна адміністрація), в ро$
бочий час згідно з правилами внутрішнього трудового роз$
порядку.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач за$
значає зручну для нього форму отримання інформації.

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмеже$
ні фізичні можливості тощо) особа не може подати письмо$

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 20 липня 2011 року № 1271

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на інформацію, розпорядником якої 

є виконавчий орган Київської міської ради 
(Київська міська державна адміністрація)

вий запит, його оформлює представник спеціального струк$
турного підрозділу або посадова особа, яка організовує у
встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою
володіє виконавчий орган Київської міської ради (Київська
міська державна адміністрація), із зазначенням прізвища,
ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає
копію запиту особі, яка його подала.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запи$
ту проставляється відбиток штампа із зазначенням най$
менування розпорядника інформації, дати надходження
та вхідного номера запиту. Така копія повертається запи$
тувачу.

Заст пни олови — ерівни апарат

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 20 липня 2011 року № 1271

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Резолюція
(заповнюється уповноваженим представником Київської міської державної адміністрації)

Ком Ви онавчом ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ій місь ій
державній адміністрації) м. Київ, в л. Хрещати , 36, тел.: 15-51

Від о о
(запит вач)

(П. І. Б. запит вача)

(наймен вання ор анізації)

(поштова адреса)

( онта тний телефон/фа с, еле тронна адреса)

За альний опис інформації, вид, назва,
ре візити чи зміст до мента (я що відомо),
перелі питань, на я і необхідно надати
відповідь відповідно до За он У раїни "Про
дост п до п блічної інформації"

Дата та підпис

Вхідний номер та дата реєстрації запит

Приміт а

Прош надати мені відповідь визначений
за оном термін. Відповідь надати:
(потрібне під реслити)

Поштою Фа сом Еле тронною
поштою

Усно

Заст пни олови — ерівни апарат

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 20 липня 2011 року № 1271

ПЕРЕЛІК
відомостей виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), які належать до інформації 
з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять 

ознаки публічної інформації

1. У виконавчому органі Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) до публічної інформації з об$
меженим доступом належить:

1.1. Конфіденційна інформація — інформація, доступ до
якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'$
єктів владних повноважень, та яка може поширюватись у ви$
значеному ними порядку, за їх бажанням, відповідно до пе$
редбачених ними умов;

1.2. Таємна інформація — інформація, яка містить дер$
жавну, професійну, лікарську, банківську таємницю, таєм$
ницю слідства та іншу передбачену законом таємницю, до$
ступ до якої обмежується відповідно до частини другої стат$
ті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" і
розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству
і державі.

1.3. Службова інформація — інформація, що міститься в
документах, яким присвоєно гриф "для службового корис$
тування".

2. У виконавчому органі Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) не належить до публічної:

2.1. Інформація, яка на день надходження запиту не від$
ображена та не задокументована жодним чином і на будь$
яких носіях; відображення та документування якої не перед$
бачено законодавством України;

2.2. Інформація, отримана або створена під час листу$
вання з органами державної влади, органами місцевого са$
моврядування, підприємствами, установами та організаці$
ями, фізичними особами, громадськими об'єднаннями;

2.3. Внутрішня службова кореспонденція та доповідні
записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою
напряму діяльності виконавчого органу Київської міської ра$
ди (Київської міської державної адміністрації) або здійснен$
ням ним контрольних, наглядових функцій, процесом прий$
няття рішень і передують публічному обговоренню та/або
прийняттю рішень.

Заст пни олови — ерівни апарат

Про створення робочої групи 
із розгляду питань щодо впровадження 

в місті Києві 
системи "Електронний уряд"

Розпорядження № 1294 від 25 липня 2011 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто�
герой Київ", "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 — 2015 роки" та
з метою вивчення питань щодо впровадження в місті Києві системи "Електронний уряд", в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1. Створити робочу групу із розгляду питань щодо впро$
вадження в місті Києві системи "Електронний уряд" та за$
твердити її склад, що додається.

2. Затвердити Положення про робочу групу із розгляду
питань щодо впровадження в місті Києві системи "Елек$
тронний уряд", що додається.

3. Прийняття рішення щодо висвітлення в засобах масо$
вої інформації змісту цього розпорядження покласти на за$

ступника голови Київської міської державної адміністрації
згідно з розподілом обов'язків.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас$
ти на заступників голови Київської міської державної адмі$
ністрації згідно з розподілом обов'язків.

Ви он ючий обов'яз и олови
О. Маз рча
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Ñòîëèöÿ ìàéäàíñóº
Âèñòóï êè¿âñüêî¿ êîìàíäè “Ìàéäàíñ” æóð³ 
îö³íèëî íàéâèùèìè áàëàìè

²ðèíà ÙÅÐÁÀÒÀ
“Õðåùàòèê”

Боротьба міст за звання
“Танцювальної столиці”
триває. Із вибраних ра-
щих 13 оманд зараз
рі залишається 10. Про-
е т по ин ли С ми та За-
поріжжя. Цієї с боти до
них приєднався Борис-
піль, я ий, на жаль, на-
брав найменше балів
четвірці Рівне-Бориспіль-
Крим-Київ. “На жаль” то-
м , що ожне виб вання
оманди із прое т — це
ір і сльози дітей, я і ві-
рять перемо сво о
міста і ви ладаються на
всі сто.

Çàãàëîì ó ñóáîòíüîìó âèñòóï³
óñ³ ì³ñòà ïðåäñòàâèëè ñåáå ã³ä-
íî. Ñèëüíà êîìàíäà Ð³âíîãî áó-
ëà íà ìåæ³ äèñêâàë³ô³êàö³¿ ÷å-
ðåç òðàâìó õîðåîãðàôà Àë³ñè
Çàéöåâî¿. Íà òðåíóâàííÿõ âîíà
ðîç³ðâàëà çâ’ÿçêó. Ïåðåä ä³â÷è-
íîþ ïîñòàâ íåëåãêèé âèá³ð: àáî
çàëèøèòè ïðîåêò, ùî äëÿ
êîìàíäè îçíà÷àëî àâòîìàòè÷íå
âèáóâàííÿ ³ç øîó, àáî ïðîäîâ-
æèòè ãîòóâàòè Ð³âíå äî âèñòóïó.
Àë³ñà â÷èíèëà ãåðî¿÷íî — ïî-
ñòàâèëà êîìàíäó âèùå çà ñâîº

çäîðîâ’ÿ. ¯¿ âèá³ð ï³äêîðèâ æó-
ð³, ³ êîìàíä³ äîçâîëèëè ïðîäîâ-
æèòè òàíöþâàëüíó áîðîòüáó.

Íà ôîí³ ³íøèõ ì³ñò Áîðèñï³ëü
ä³éñíî ïîñòóïèâñÿ ³ õîðåîãðà-
ô³ºþ, ³ îðãàí³çàö³ºþ íîìåðà.
Òîìó îòðèìàâ íåáà÷åí³ äîñ³ íà
“Ìàéäàíñ³” äâà áàëè â³ä Îêñà-
íè Áàéðàê. Ïðîòå íåîðäèíàð-
í³ñòü òà ñì³ëèâ³ñòü õîðåîãðàôà
²ãîðÿ Âàãàíîâà ñïîäîáàëèñÿ
Îòàðó Êóøàíàøâ³ë³, ÿêèé ïî-
ñòàâèâ Áîðèñïîëþ äåñÿòêó.

Ð³çíîïëàíîâ³ âèñòóïè áóëè ó
êðèìñüêèõ ä³â÷àò. ¯õí³é òðåíåð
Îëåêñ³é Êàëà÷îâ âò³ëèâ âèøóêà-
íó ³ñòîð³þ ïðî Àãåíòà 007 òà ãå-
ðî¿÷íó òðîÿíñüêó áèòâó. Éîìó
âäàëîñÿ ïåðåäàòè ³ ïðèñòðàñòü,
³ íåáåçïåêó, ³ ïî÷óòòÿ, ³ ìóæ-
í³ñòü. “Ñïðàâä³, ó êðèì÷àí áóâ
äóæå é äóæå ãàðíèé íîìåð, —
âèñëîâèâ äóìêó æóð³ Âîëîäèìèð
Çåëåíñüêèé. — ² ìåí³ çäàºòüñÿ,
ÿêùî ÷åñíî, çà ùèòàìè ³ ìå÷à-
ìè âîíè äåùî ïðèõîâàëè õîðåî-
ãðàô³þ”. Íå âèñòà÷èëî äëÿ æó-
ð³ ³ çàïàëó ãàðÿ÷èõ ä³â÷àò. “ßê
êàæóòü, “ïåðåãîð³ëè”, — ï³äñó-
ìóâàëà Îêñàíà Áàéðàê. Õîðåî-
ãðàô ç³çíàâñÿ, ùî ä³éñíî, ³ â³í,
³ ä³â÷àòà íå âèêëàëèñÿ ñïîâíà,
îñê³ëüêè íîìåð ãîòóâàâñÿ çà ë³-
÷åí³ äí³ äî åô³ðó. Òîìó áóëî ³
õâèëþâàííÿ, ³ íåâïåâíåí³ñòü.

Êè¿âñüêà êîìàíäà âèïåðåäèëà
³íøèõ êîíêóðñàíò³â äèíàì³êîþ,
äðàìàòóðã³ºþ, îðãàí³çîâàí³ñòþ
òà ïåðøîêëàñíîþ õîðåîãðàô³ºþ.
Íîìåð ïðî çäîðîâèé ñïîñ³á

æèòòÿ ñâîºþ åíåðãåòèêîþ çàïà-
ëèâ óñ³õ ãëÿäà÷³â. Äðóãèé âèñòóï
ïðî ïîí³âå÷åíó â³éíàìè òà ðå-
ïðåñ³ÿìè äîëþ óêðà¿íñüêîãî íà-
ðîäó õîðåîãðàô Àíäð³ñ ïðèñâÿ-
òèâ óñ³ì æ³íêàì. Ìàéñòåðí³ñòü
ïîñòàíîâîê æóð³ â³äçíà÷èëî
íàéâèùèìè áàëàìè: ïî 40 çà êî-
æåí âèñòóï.

Öüîãî ðàçó ãëÿäà÷³ âèÿâèëèñÿ
àêòèâí³øèìè â ñìñ-ãîëîñóâàí-
í³. Ð³âåí÷àíè ï³äòðèìàëè ìóæ-
íþ Àë³ñó 44-ìà ñìñ. Çà Êðèì
íàä³éøëî 22 ñìñ, çà Áîðèñ-
ï³ëü — 18, çà Êè¿â — 16. Ïðè-
êðèì äëÿ Áîðèñïîëÿ, ÿêèé ó ñó-
ì³ îòðèìàâ íàéìåíøå áàë³â,
ñòàâ òîé ôàêò, ùî âèáóëà
êîìàíäà ç ïðîåêòó ñàìå ó Äåíü
ì³ñòà.

Ó ðàç³ ïåðåìîãè êè¿âñüêî¿
êîìàíäè ó “Ìàéäàíñ³” ì³ñòî îò-
ðèìàº ìàéäàí÷èêè äëÿ ïàðêó-
ð³â — ìàéñòð³â äîëàòè âóëè÷í³
ïåðåøêîäè. ²äåÿ ñïîäîáàëàñÿ
ãîëîâ³ ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðó Ïî-
ïîâó, ÿêèé ïîîá³öÿâ ï³äòðèìà-
òè ðåàë³çàö³þ çàäóìó íåçàëåæíî
â³ä ðîçâèòêó ïîä³é íà øîó.
“Êëàñíà ³äåÿ, ìè ¿¿ îáîâ’ÿçêîâî
ðåàë³çóºìî, — ñêàçàâ Îëåêñàíäð
Ïîïîâ. — Âîíà âåëèêîãî ìàñø-
òàáó, ³ òóò áåç ó÷àñò³ ì³ñòà íå
îá³éòèñÿ. Ìè á õîò³ëè, àáè ìàé-
äàí÷èêè, ÿê³ ìè ðîáèòèìåìî,
ñòàëè òàêèìè, êóäè á ïðè¿õàëè
óñ³ óêðà¿íö³. Ìîæëèâî, íàâ³òü ç
ªâðîïè. Òîìó öÿ ³äåÿ íàìè ï³ä-
òðèìóºòüñÿ, ³ ìè âò³ëèìî ¿¿ ùî-
íàéêðàùå”

Командний номер иян про понівечені долі і забрані марно життя отримав ма симальні 40 балів
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ПРАВО ОРЕНДИ НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ ЗА АДРЕСАМИ:

Бессарабсь а площа, № 2 — нежиле приміщення др о о та третьо о
поверхів за альною площею 221,98 в. м, цільове ви ористання — афе з
реалізацією орілчаних виробів, стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий
розмір орендної плати — 272,06 рн/ в. м без ПДВ за місяць, розмір
застави за часть он рсі 60391,67 рн (без ПДВ);

в л. Пимонен а Ми оли, № 10 — нежиле приміщення першо о поверх
за альною площею 10,00 в.м, цільове ви ористання — тор івля
продовольчими товарами, стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір
орендної плати — 105,33 рн/ в. м без ПДВ за місяць, розмір застави за
часть он рсі — 1053,34 рн (без ПДВ);

в л. Білор сь а, № 11, літ. Д, орп.1 — нежиле приміщення першо о поверх
за альною площею 25,60 в. м, цільове ви ористання — т ристичні
ор анізації, стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної
плати — 181,72 рн/ в. м без ПДВ за місяць, розмір застави за часть
он рсі 4652,08 рн (без ПДВ);

в л. За ревсь о о Ми оли, № 81/1, літ. А — нежиле приміщення першо о
поверх за альною площею 37,00 в. м, цільове ви ористання — апте и,
я і реаліз ють отові лі и, стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір
орендної плати — 72,50 рн/ в. м без ПДВ за місяць, розмір застави за
часть он рсі 2682,66 рн (без ПДВ).

Термін прийняття он рсних пропозицій — 15 днів з дня п блі ації
о олошення про проведення он рс . До менти для часті он рсі
приймаються за адресою: в л. Хрещати , 10, Головне правління ом нальної
власності м. Києва.

Проведення он рс відб деться 11.10.2011 о 10.00 за адресою:
м. Київ, в л. Хрещати , 36, . 1017.

Ознайомитись з мовами он рс та отримати додат ов
інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Головне
правління ом нальної власності м. Києва, . 524, телефони для довідо :
279-27-86, 279-27-93.

Управління Сл жби безпе и У раїни м. Києві о олош є
он рс на заміщення ва антної посади державно о сл жбовця

У он рсі мож ть брати часть ромадяни У раїни з повною вищою е ономічною освітою ві ом від
22 до 45 ро ів, зі стажем роботи за спеціальністю.

Додат ов інформацію про основні ф н ціональні обов’яз и та мови оплати праці особи, я і б д ть
зал чені до часті в он рсі, мож ть отримати за телефоном (044) 281-51-71.

До заяви на часть он рсі додаються та і до менти:
- ан ета (автобіо рафія);
- опії до ментів про освіт ;
- опії паспорта (1, 2, 11 сторін и);
- опія ідентифі аційно о од ;
- заповнена особова арт а (форма П-2 ДС) з відповідними додат ами;
- відомості про доходи та зобов’язання фінансово о хара тер щодо себе та членів своєї сім’ї;
- дві фото арт и розміром 4x6 см.

Термін прийом до ментів — протя ом 7-ми алендарних днів з дня оп блі вання о олошення
про он рс. До менти приймаються за адресою: 01010, м. Київ-10, пров. Ас ольдів, 3-а.

Втрачений державний а т на
право власності на земельн
ділян серія ЯЖ № 909021
реєстраційний запис№ 06-7-03930
від 5 жовтня 2009 ро на ім’я
Шевчен а Оле сандра Михай-
ловича вважати недійсним.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
Тел.: 235-82-72, 234-12-55
repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД
По оризонталі: 7. дири ент 9. аятола 10. рол 11. омета 12. хист

13. тайф н 15. ци ани 17. сотерн 19. ляп 21. абет а 23. азим т 25. Ной
27. олова 30. мі сер 32. правда 33. жарт 35. жалоба 36. хіт 37. фараон
38. Афродіта
По верти алі: 1. ритори а 2. дилема 3. пенати 4. палт с 5. птах 6. лясер

8. Тройця 14. ножиці 16. натовп 18. ем 19. лан 20. пай 22. бал 24. трембіта
26. освіта 28. отаман 29. Арахна 30. мажара 31. олода 34. трап

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць — 6 рн. 50 оп.

на 3 місяці — 19 рн. 50 оп.

на 6 місяців — 39 рн. 00 оп.

на 12 місяців — 78 рн. 00 оп.

на місяць — 21 рн. 50 оп.

на 3 місяці — 64 рн. 50 оп.

на 6 місяців — 129 рн. 00 оп.

на 12 місяців — 258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць — 10 рн. 90 оп.

на 3 місяці — 32 рн. 10 оп.

на 6 місяців — 62 рн. 55 оп.

на 12 місяців — 123 рн. 90 оп.

на місяць — 40 рн. 90 оп.

на 3 місяці — 122 рн. 10 оп.

на 6 місяців — 242 рн. 55 оп.

на 12 місяців — 483 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї


