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Розпорядження № 1488 від 22 серпня 2011 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з урахуванням розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.08.2010 № 647
"Про затвердження Положення про Головне управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)" та з метою приведення установчих документів у
відповідність до вимог законодавства України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2, є бю/

джетною (неприбутковою) Установою, що заснована на
комунальній власності територіальної громади міста Ки/
єва і підпорядкована Головному управлінню охорони здо/
ров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київ/
ської міської державної адміністрації).

1.2. Установа у своїй діяльності керується Конституцією
і законами України, указами і розпорядженнями Прези/
дента України, постановами і розпорядженнями Кабінету
Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, роз/
порядженнями виконавчого органу Київської міської ра/
ди (Київської міської державної адміністрації), розпоря/
дженнями Київського міського голови, наказами Мініс/
терства охорони здоров'я України і Головного управлін/
ня охорони здоров'я виконавчого органу Київської місь/
кої ради (Київської міської державної адміністрації), цим
Статутом та іншими нормативними актами.

1.3. Установа має самостійний баланс, здійснює бух/
галтерський і первинний медичний облік, складає фінан/
сову та статистичну звітність у встановленому законодав/

ством порядку, всі фінансові операції здійснює через ор/
гани Державного казначейства України за місцем знахо/
дження.

1.4. Місцезнаходження Установи: 02660, м. Київ, вул.
Алішера Навої, 3.

1.5. Установа є юридичною особою, має штамп вста/
новленого зразка, печатку з власним найменуванням, зра/
зок якої затверджується Головним управлінням охорони
здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Ки/
ївської міської державної адміністрації), користується пра/
вом оперативного управління щодо закріпленого за нею
майна,

ІІ. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
2.1. Установа створюється і функціонує з метою Інтег/

рації і ефективного використання ресурсів для досягнен/
ня найкращих кінцевих результатів в наданні медичної
допомоги дитячому населенню. Головним завданням Ус/
танови є забезпечення потреб дитячого населення у ви/
сококваліфікованій і доступній медичній допомозі.

2.2. Предметом діяльності Установи є:
— медична практика:

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 03.10.2011 № 1815

Розпорядження № 1851 від 7 жовтня 2011 року

Відповідно до підпункту 5 пункту "а" статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з
метою своєчасного та якісного забезпечення споживачів м. Києва тепловою енергією, недопущення ви-
никнення нештатних ситуацій на джерелах теплопостачання, які можуть призвести до негативних еколо-
гічних та техногенних наслідків, враховуючи особливості роботи теплових мереж міста та окремих зон теп-
лозабезпечення, а також у зв'язку зі стрімким зниженням температури зовнішнього повітря в нічний час,
в межах функції місцевого органу виконавчої влади:

1. Внести зміни до підпункту 1.1. пункту 1 розпоряджен/
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь/
кої державної адміністрації) від 03.10.2011 № 1815 "Про
початок опалювального сезону у м. Києві", виклавши його
в такій редакції: "1.1. І етап:

— в пологових будинках, лікувальних установах, дошкіль/
них закладах, навчальних закладах з цілодобовим перебу/
ванням дітей, а також в соціально/медичних установах, під/
порядкованих Головному управлінню праці та соціального
захисту населення виконавчого органу Київської міської ра/
ди (Київської міської державної адміністрації)".

2. Внести зміни до пункту 2 розпорядження виконавчо/
го органу Київської міської ради (Київської міської держав/
ної адміністрації) від 03.10.2011 № 1815 "Про початок опа/
лювального сезону у м. Києві", виклавши його в такій ре/
дакції:

"2. Головному управлінню охорони здоров'я, Головному
управлінню освіти і науки, Головному управлінню праці та со/
ціального захисту населення виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) спіль/
но з керівниками теплопостачальних підприємств, лікуваль/
них установ, навчальних закладів, а також соціально/медич/
них установ, підпорядкованих Головному управлінню праці та
соціального захисту населення виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), за/
значених у підпункті 1.1. пункту 1 цього розпорядження, вжи/
ти невідкладних заходів та забезпечити скоординовану робо/
ту з першочергового пуску тепла до цих установ та закладів.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас/
ти на заступника голови Київської міської державної адмі/
ністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Затвердити зміни до Статуту Київської міської дитячої клінічної лікарні № 2, затвердженого розпорядженням Київської
міської державної адміністрації від 31.03.1998 № 677 (із змінами та доповненнями), виклавши його в новій редакції, що до/
дається.

Голова О. Попов

Затверджено
розпорядженням Київської міської державної адміністрації

від 31 березня 1998 № 677
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 22 серпня 2011 року № 1488

Статут 
Київської міської дитячої клінічної лікарні № 2

— надання невідкладної медичної допомоги хворим
при гострих та раптових захворюваннях, травмах, отру/
єннях та інших нещасних випадках;

— здійснення господарської діяльності, пов'язаної з
придбанням, зберіганням, перевезенням, реалізацією
(відпуском), використанням, знищенням наркотичних за/
собів, психотропних речовин і прекурсорів у порядку, ви/
значеному законодавством України;

— консервативне і оперативне лікування хворих;
— розробка, впровадження та здійснення прогресив/

них методів лікування;
— кваліфіковане і в повному обсязі обстеження хво/

рих, що звернулися до лікарні;
— своєчасне та кваліфіковане надання медичної допо/

моги дитячому населенню;
— розробка, впровадження та здійснення прогресив/

них методів лікування;
— своєчасна госпіталізація і стаціонарне лікування хво/

рих;
— підготовка та підвищення кваліфікації медичних кад/

рів, як лікарів так і медичних сестер Установи, а також
атестація середнього медичного персоналу;

— здійснення згідно з чинним законодавством Укра/
їни зовнішньоекономічної діяльності;

— надання платних медичних послуг згідно чинного за/
конодавства України;

— інша не заборонена законодавством України діяль/
ність.

ІІІ. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
3.1 Відносини Установи з підприємствами, установа/

ми, організаціями та громадянами в усіх сферах госпо/
дарської діяльності будуються на договірних засадах, згід/
но з законодавством України.

3.2 Утримання Установи і оплата праці здійснюється за
рахунок місцевого бюджету, а також інших джерел фінан/
сування, які передбачені законодавством України.

3.3 Установа здійснює в повному обсязі свої права та
обов'язки в сферах планування, матеріально/технічного
постачання, організації та оплати праці, фінансів, цін та
прав в інших сферах діяльності, передбачених законо/
давством України.

IV. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ
4.1. Управління Установою здійснюється головним лі/

карем. (надалі — Керівник).
4.2. Керівник Установи призначається на посаду та

звільняється з посади наказом начальника Головного
управління охорони здоров'я виконавчого органу Київ/
ської міської ради (Київської міської державної адміністра/
ції).

Заступники Керівника, керівник бухгалтерської служ/
би Установи призначаються на посаду і звільняються з по/
сади наказом Керівника Установи за погодженням з Го/
ловним управлінням охорони здоров'я, інші працівники
призначаються на посаду та звільняються з посади нака/
зом Керівника Установи.

Керівник Установи несе персональну відповідальність
за діяльність Установи.

4.3. Керівник вирішує самостійно всі питання діяльності
Установи в межах своїх повноважень видає накази та дає
вказівки обов'язкові для виконання всіма працівниками,
вживає заходи до заохочення працівників та накладає стяг/
нення, затверджує положення про структурні підрозділи,
посадові інструкції, складає штатний розпис Установи у ме/
жах, встановлених фондів оплати праці та нормативів чи/
сельності працівників, і подає на затвердження Головному
управлінню охорони здоров'я в установленому порядку.

4.4. Розпоряджається майном та коштами Установи (в
межах наданих повноважень).

4.5. Керівник діє від імені Установи, без доручення
представляє її інтереси на всіх вітчизняних та іноземних
підприємствах, установах та організаціях, в межах нада/
них повноважень, укладає договори, видає доручення,
має право першого підпису на фінансових, банківських та
інших документах Установи.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА УСТАНО/
ВИ

5.1. Установа для найбільш повного використання тру/
дового потенціалу і створення умов для високоефектив/
ної діяльності кожного працівника:

5.1.1. Проводить атестацію та раціоналізацію робочих
місць.

5.1.2. Встановлює форми організації праці працівни/
ків, здійснює тарифікацію та встановлює працівникам над/

бавки до посадового окладу за високу якість, складність
та напруженість в роботі, професійну майстерність та ін/
ші доплати і надбавки згідно з законодавством України.

5.1.3. Встановлює режим робочого часу та відпочин/
ку, а також тривалість додаткових відпусток відповідно
до чинного законодавства про працю, забезпечує умови
технічної безпеки.

5.2. Оплата праці працівників Установи здійснюється
згідно з відповідними постановами Кабінету Міністрів
України, наказами Міністерства охорони здоров'я Укра/
їни, іншими нормативно/правовими актами та внутрішні/
ми нормативними документами.

VI. МАТЕРІАЛЬНО/ТЕХНІЧНА БАЗА І КОШТИ УСТАНОВИ
6.1. Матеріально/технічну базу і кошти Установи скла/

дають основні фонди та оборотні кошти, а також інші ма/
теріальні цінності та фінансові ресурси, вартість яких від/
ображена у самостійному балансі.

6.2. Майно Установи належить до комунальної власно/
сті територіальної громади м. Києва і закріплюється за
нею на праві оперативного управління.

6.3. Витрати по утриманню Установи фінансуються за
рахунок місцевого бюджету та інших джерел, передбаче/
них законодавством України.

6.4. Установа має право виключно за згодою власни/
ка або уповноваженого ним органу: відчужувати закріп/
лене за нею майно, надавати в оренду або в безоплатне
користування (позичку), передавати в заставу нерухоме
майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також спи/
сувати з балансу основні засоби в установленому поряд/
ку.

VII. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ
7.1. Установа здійснює оперативний та бухгалтерський

облік результатів своєї діяльності і надає фінансову та
статистичну звітність у порядку, визначеному чинним за/
конодавством України. Фінансова звітність Установи на/
дається Головному управлінню комунальної власності м.
Києва в установленому порядку.

7.2. Перевірка окремих напрямків діяльності Установи
здійснюється податковими та іншими уповноваженими
органами відповідно до законодавства України.

7.3. Ревізія та перевірка діяльності Установи здійсню/
ється власником, або уповноваженим ним органом при
потребі, але не рідше одного разу на два роки.

7.4. Установа підзвітна Головному управлінню охоро/
ни здоров'я виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

VІІІ. ЛІКАРСЬКА ТАЄМНИЦЯ
Зміст та обсяг інформації, що становить лікарську та/

ємницю Установи, порядок її захисту визначається Керів/
ником і доводиться до працівників, які мають до неї до/
ступ. Відповідальність за розголошення лікарської таєм/
ниці визначається у межах законодавства України.

ІХ. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ УСТАНОВИ
Зміни та доповнення до Статуту Установи вносяться

відповідно до законодавства України в тому ж порядку, в
якому він був затверджений.

X. ПРИПИНЕННЯ УСТАНОВИ
10.1. Припинення Установи (ліквідація, злиття, приєд/

нання, поділ, перетворення, виділ) здійснюється комісією
з припинення, яка утворюється органом, що прийняв рі/
шення про припинення. До складу комісії з припинення
входять представники Головного управління охорони здо/
ров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київ/
ської міської державної адміністрації) та Установи. Поря/
док і строк проведення припинення, а також строки для
пред'явлення претензій кредиторів визначаються власни/
ком.

10.2. З моменту призначення комісії з припинення до
неї переходять повноваження по управлінню справами
Установою. Комісія з припинення складає ліквідаційний
баланс (передавальний акт, розподільчий баланс) Уста/
нови і подає його органу, який прийняв рішення про при/
пинення. Кредитори та інші юридичні особи, які перебу/
вають у договірних відносинах з Установою, повідомляю/
ться про її ліквідацію у письмовій формі.

10.3. У разі припинення Установи працівникам, що
звільняються, гарантується додержання їх прав і інтере/
сів відповідно до законодавства про працю України.

10.4. У випадку припинення Установи майно, що за/
лишилося після задоволення претензій кредиторів, вико/
ристовується за вказівкою власника.

Заст пни олови — ерівни апарат
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Хрещатик  4 листопада 2011

Про затвердження 
Переліку завдань (проектів) 

Програми інформатизації міста Києва на 2011 рік

Розпорядження № 1496 від 22 серпня 2011 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Національну програму ін-
форматизації", Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1352 (Із змінами та доповненнями), рі-
шення Київської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік", Поло-
ження про порядок формування Програми інформатизації міста Києва, затвердженого розпорядженням
Київської міської державної адміністрації від 29.07.2002 № 1500, з метою створення належних умов для
економічного та соціального розвитку міста Києва на основі формування і використання електронних ін-
формаційних ресурсів та сучасних інформаційних технологій, в межах функцій органу місцевого самовря-
дування:

1. Затвердити Перелік завдань (проектів) Програми ін/
форматизації міста Києва на 2011 рік, що додається.

2. Визначити Головне управління транспорту та зв'язку
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь/
кої державної адміністрації) замовником закупівлі товарів,
робіт і послуг, необхідних для реалізації Переліку завдань
(проектів) Програми інформатизації міста Києва.

3. Головному управлінню транспорту та зв'язку виконав/
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав/
ної адміністрації):

3.1. Визначати у встановленому законом порядку під/
рядні організації на виконання завдань (проектів) Програми

Інформатизації, затверджених пунктом 1 цього розпоря/
дження.

3.2. Здійснювати взяття бюджетних зобов'язань за ви/
конані роботи по Переліку завдань (проектів) Програми ін/
форматизації міста Києва в Головному управлінні Держав/
ного казначейства України у місті Києві після отримання від/
повідних асигнувань з міського бюджету.

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

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 22 серпня 2011 року № 1496

Перелік завдань (проектів) 
Програми інформатизації міста Києва на 2011 рік

№
п/п

Назва завдання (прое т )
Орієнтовний

обся
фінанс ван-
ня, тис. рн

Очі вані рез льтати
та дані про впровадження

1 2 3 4

1. Створення та розвито інформаційної інфрастр т ри м. Києва

1.1 Модернізація основно о та резервно о
в злів м льтисервісної орпоративної
мережі ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації)

560,0
Розроблення технічно о завдання на
модернізацію основно о та резервно о в злів
м льтисервісної орпоративної мережі
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації).
Ремонт, обсл ов вання та за півля
обладнання. Дослідна е спл атація системи.

1.2 Розвито інформаційно-
теле ом ні аційної системи Головно о
правління транспорт та зв'яз
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації)

99,0
Розроблення технічно о завдання на розвито
інформаційно-теле ом ні аційної системи
Головно о правління транспорт та зв'яз
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації).
За півля обладнання, проведення необхідних
робіт та налашт вань.

1.3 Створення інформаційно-
теле ом ні аційної системи "Реєстр
інформаційних, теле ом ні аційних, та
інформаційно-теле ом ні аційних
систем міста Києва" (1 чер а)

99,0
Розроблення технічно о завдання на
інформаційно-теле ом ні аційн систем .
Розроблення форм реєстрів. Створення ма ет
інформаційно-теле ом ні аційної системи.
Роз ортання інформаційної системи в
стр т рних підрозділах ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації), районних в місті Києві
державних адміністраціях та підприємствах, я і
відносяться до сфери їх правління.

1.4 Вдос оналення ф н ціональних
можливостей та технічна підтрим а
зовнішніх інтерфейсів обмін
інформацією Головно о правління
транспорт та зв'яз

85,0
Поширення в мережі Інтернет інформації про
стан і розвито транспорт та зв'яз в місті
Києві. Обмін Інформацією з зовнішніми
орист вачами.

1.5 Модернізація інформаційно-аналітичної
системи оброб и даних про об'є ти
тор івлі та сфери посл . Розширення
перелі орист вачів аналітичної
системи оброб и даних про об'є ти
тор івлі та сфери посл

56,0
Модернізація та в лючення додат ових ф н цій
про рамно-технічно о омпле с інформаційно-
аналітичної системи оброб и даних про об'є ти
тор івлі та сфери посл . Створення додат ових
сервісів оброб и інформації. Під лючення
Головно о правління з питань захист прав
споживачів до системи оброб и даних про
об'є ти тор івлі та сфери посл .

2. Інформаційне забезпечення діяльності місцевих ор анів ви онавчої влади

2.1 Дослідження стан інформатизації
стр т рних підрозділів ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) та
районних в місті Києві державних
адміністрацій

93,0
Проведення інвентаризації інформаційних
систем стр т рних підрозділів ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) та районних в місті
Києві державних адміністрацій. Аналіз стан
інформатизації стр т рних підрозділів
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) та
районних в місті Києві державних адміністрацій.
Розроб а пропозицій щодо розвит та
модернізації інформаційних систем.

3. Інформаційне забезпечення потреб населення, підприємств, станов та ор анізацій

3.1 Модернізація та ф н ціональне
розширення про рамно-технічно о
омпле с інформаційно-довід ової
сл жби СаLL-центр , с проводження
про рамно-апаратно о омпле с
інформаційно-довід ової сл жби СаLL-
центр, забезпечення безперервно о
дост п стр т рних підрозділів
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації), районних в місті Києві
державних адміністрацій та ом нальних
підприємств до інформаційно-довід ової
сл жби СаLL-центр

1221,0
Розширення ф н ціональних можливостей
про рамно-технічно о омпле с інформаційно-
довід ової сл жби СаLL-центр . За півля
обладнання. С проводження про рамно-
апаратно о омпле с інформаційно-довід ової
сл жби СаLL-центр. Забезпечення
безперервно о дост п стр т рних підрозділів
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації),
районних в місті Києві державних адміністрацій
та ом нальних підприємств до інформаційно-
довід ової сл жби СаLL-центр . Під лючення
основно о та резервно о аналів зв'яз .
Створення інформаційної системи "Дзвіно
пор шни ".

1 2 3 4

3.2 Створення та впровадження
автоматизованої системи оброб и
даних про населення міста на базі
діючо о ма ета омпле с
інтеле т альних інформаційних
техноло ій для інформаційно о
забезпечення повся денної
діяльності місцевих ор анів
ви онавчої влади в частині збирання,
оброблення, збері ання та
відображення інформації про
населення міста (5 чер а)

97,0
Впровадження автоматизованої інформаційно-
аналітичної системи оброб и даних про населення
міста в районах міста Києва. Впровадження
системи в районних в місті Києві державних
адміністраціях. Інсталяція про рамно о
забезпечення. Проведення навчання операторів.

ЗАГАЛОМ 2310,0

Заст пни олови — ерівни апарат

Про внесення змін до розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 07.02.97 № 142

Розпорядження № 1506 від 25 серпня 2011 року

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації" та "Про альтернативну (невійсько-
ву) службу" і постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.1999 № 2066 "Про затвердження норматив-
но-правових актів щодо застосування Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу", з метою
вирішення питання проходження альтернативної (невійськової служби):

1. Внести зміни до розпорядження Київської міської дер/
жавної адміністрації від 07.02.97 № 142 "Про створення ко/
місії у справах альтернативної (невійськової) служби", ви/
клавши його в новій редакції:

"Відповідно до Закону України "Про альтернативну (не/
військову) службу" та постанови Кабінету Міністрів України
від 10,11.1999 № 2066 "Про затвердження нормативно/
правових актів щодо застосування Закону України "Про аль/
тернативну (невійськову) службу", з метою вирішення пи/
тання проходження альтернативної (невійськової служби):

1. Створити Київську міську комісію у справах альтерна/
тивної (невійськової) служби та затвердити її склад, що до/
дається.

2. Районним в місті Києві державним адміністраціям ство/
рити районні в місті Києві комісії у справах альтернативної
(невійськової) служби.

3. Київській міській та районним в місті Києві комісіям у
справам альтернативної (невійськової) служби у своїй ді/
яльності керуватись Положенням про комісії у справах аль/

тернативної (невійськової) служби, затвердженим постано/
вою Кабінету Міністрів України від 10.11.1999 № 2066 та за/
конодавством України з питань проходження альтернатив/
ної (невійськової) служби.

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

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпоряджен/
ня Київської міської державної адміністрації:

від 14.12.2000 № 2232 "Про внесення змін до розпоря/
дження Київської міської державної адміністрації від 07.02.97
№ 142";

від 23.06.2001 № 1300 "Про внесення змін до розпоря/
дження Київської міської державної адміністрації від 07.02.97
№ 142".

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти
на заступника голови Київської міської державної адміністра/
ції згідно з розподілом обов'язків.

Голова О. Попов

Затверджено 
розпорядженням Київської міської державної адміністрації 

від 07.02.97 № 142 (в редакції розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 25 серпня 2011 року № 1506

Склад 
Київської міської Комісії 

у справах альтернативної (невійськової) служби

Новохатько Леонід Михайлович
Демидов Геннадій Миколайович

Костюренко Тетяна Миколаївна

Скрипченко Тетяна Олександрівна

Загородній Володимир Васильович

Політіко Дмитро Валерійович
Максимів Юрій Степанович

Черкащина Людмила Борисівна

Прилипко Юрій Михайлович

Шиленко Богдан Євгенович

Заст пни олови — ерівни апарат

заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова комісії
заступник начальника відділу з питань мобілізаційної роботи апарату виконавчо/
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступ/
ник голови комісії
начальник Головного управління праці та соціального захисту населення виконав/
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), за/
ступник голови комісії
заступник начальника відділу координації роботи та організаційно/методичного за/
безпечення діяльності територіальних центрів міста Києва Київського міського те/
риторіального центру соціального обслуговування, секретар комісії
заступник начальника Головного управління охорони здоров'я виконавчого орга/
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
заступник директора Київського міського центру зайнятості (за згодою)
начальник відділу обліково/призовної роботи — заступник військового комісара (з
призову) Київського міського військового комісаріату (за згодою)
заступник директора Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді (за згодою)
начальник відділу методичної роботи юридичного управління апарату виконавчо/
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
заступник начальника управління — начальник відділу зв'язків з релігійними ор/
ганізаціями управління у справах релігій Управління у справах національностей та
релігій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад/
міністрації)

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 04.08.2009 № 876

Розпорядження № 1585 від 2 вересня 2011 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою приведення правових
актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідність
до вимог законодавства, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер/
жавної адміністрації) від 04.08.2009 № 876 "Про затвердження Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналі/
зації міста Києва".

Голова О. Попов
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Ре іональне відділення Фонд державно о майна У раїни
по м. Києв повідомляє, що на азом Фонд державно о май-
на У раїни від 29.09.2011 № 1416 “Про перелі об'є тів, що
підля ають приватизації” нежитлові приміщення площею
107,9 в.м, за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 34, літ. “А”,
в лючено до перелі об’є тів р пи А державної власності, що
підля ають приватизації шляхом ви п орендарем.

ТОВ “С.К.Еірвей омпані”, од 30522944, адреса: 03150,
м. Київ, в л. Предславинсь а, 34-Б, повідомляє про за інчення про-
е тних робіт та подання до ментів на отримання Де ларації на
почато б дівництва офісно о центр з підземним пар ін ом за ад-
ресою: м. Київ, Шевчен івсь ий район, в л. Бо дана Хмельниць о о,
59-а, тел. 591-16-82.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А,

№ 514562 на ім’я Соловара Василя Дмитровича вважа-

ти недійсним.

Втрачене пенсійне посвідчення № 2045609798 на ім’я

Соловара Василя Дмитровича вважати недійсним.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД
По оризонталі: 4. онорар 6. філософ 9. пайо 10. норов 11. бар 13. брош а

14. імпорт 15. а 17. о еан 19. асана 20. омфорт 21. папри а

По верти алі: 1. тоні 2. борода 3. район 5. фабри а 6. форшма 7. форпост
8. мотрона 11. ба 12. рі 16. амфора 18. носар 19. аре а

ПРОПОНУЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
приміщення Інстит т світової е ономі и площею 17,8 м2

за адресою: в л. Леонтовича, 5-а.
Тел. 235-56-99

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua
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Ïàíîðàìà ñó÷àñíîãî
ìèñòåöòâà
Â ñòîëèö³ â³äêðèâñÿ ART-KYIV Contemporary

Ôîðóì ART-KYIV Contempo-
rary â “Ìèñòåöüêîìó àðñåíàë³”
ïðîõîäèòü âäðóãå. “Öüîãî ðàçó
äëÿ íàñ ñòàâ àêòóàëüíèì “ñèíä-
ðîì äðóãîãî ðàçó”, òîáòî âèñòàâ-
êîâèé ìàéäàí÷èê ìè âæå îñâî¿ëè
³ ñòàëè á³ëüø âèìîãëèâ³ äî éîãî
íàïîâíåííÿ”,— ãîâîðèòü êóðàòîð
âèñòàâêè Îëåêñàíäð Ñîëîâéîâ.
Âëàñíå, öüîãîð³÷íèé ôîðóì, ÿêèé
ç³áðàâ âèòâîðè ñó÷àñíîãî ìèñòåö-
òâà ç ð³çíèõ êðà¿í, ìîæíà ââàæà-
òè ³ ðåïåòèö³ºþ á³ºíàëå ñó÷àñíî-
ãî ìèñòåöòâà, ïðîâåñòè ÿêó ïëà-
íóºòüñÿ íàñòóïíîãî ðîêó. “Ïðè-
ºìíî, ùî çà äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â íàø³
ïðîåêòè â “Ìèñòåöüêîìó àðñåíà-
ë³” â³äâ³äàëè 400 òèñÿ÷ ëþäåé,
ïðîòå ìèñòåöòâî â íàø³é êðà¿í³
ùå íå º á³çíåñîì”,— ââàæàº çà-
ñíîâíèöÿ ôîðóìó òà ãåíåðàëüíèé
äèðåêòîð “Ìèñòåöüêîãî àðñåíà-
ëó” Íàòàëÿ Çàáîëîòíà.

Öüîãî ðîêó â ðàìêàõ ôîðóìó
ART-KYIV Contemporary — íàé-
ìàñøòàáí³øîãî ïðîåêòó â³ò÷èç-
íÿíîãî àðò-ðèíêó — ñâî¿ åêñïî-
íàòè ïðåäñòàâëÿòü áëèçüêî 30 ãà-
ëåðåé ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà. Ñåðåä
íèõ â³äîì³ êè¿âñüê³ ãàëåðå¿ Kyiv
Fine Art, Bottega Gallery, Brucie
Collection, Mironova Gallery,
Òðèïòèõ, Collection, ãàëåðå¿ ç
Õàðêîâà, Êàíåâà, ìîñêîâñüêà
Pecherskiy Gallery, ïàðèçüêà Al-
bert Benamou Gallery, áåðë³íñüêà
White square gallery òîùî. Ìèñ-
òåöüê³ òâîðè òóò ð³çíîìàí³òí³ —
êàðòèíè, ôîòîãðàô³¿, ñêóëüïòóðè,
³íñòàëÿö³¿. Çîêðåìà, â³äâ³äóâà÷³
ìîæóòü ïîáà÷èòè êàðòèíè, âèêî-
íàí³ â òåõí³ö³ ñòåðåîæèâîïèñ —
íàêëàäåííÿ äâîõ çîáðàæåíü. Â
ïðîåêò³ Òåòÿíè Ãåðøóí³ “Ïîäâ³é-
íèé ïîðòðåò õóäîæíèêà” â òàê³é
ìàíåð³ çîáðàæåí³ ñ³ì âèäàòíèõ

ìàéñòð³â XX ñòîë³òòÿ — â³ä Ï³-
êàññî äî Ôð³äè Êàëî. À â ³íñòà-
ëÿö³¿ â³äîìîãî àìåðèêàíñüêîãî
õóäîæíèêà Äåâ³äà Äàòóíè “Óêðà-
¿íà. Ïîãëÿäè ì³ëüéîí³â” íà æîâ-
òî-áëàêèòíîìó ôîí³ íàêëåºí³
ïîðòðåòè ³ñòîðè÷íèõ óêðà¿íñüêèõ
ä³ÿ÷³â, ÿê³ íàêðèò³ ïðîçîðèì ùè-
òîì ç³ ñêëà òà îêóëÿð³â. Ïîñåðå-
äèí³ âèñòàâêîâîãî çàëó âèñî÷³º
äçåðêàëüíî-áëèñêó÷à ñòàòóÿ
Ìàéêëà Äæåêñîíà â³ä Îëåêñàí-
äðà Àëåêñººâà, ïîðó÷ âèñÿòü ëèï-
ê³ ñòð³÷êè Âàñèëÿ Òàòàðñüêîãî ç
çîáðàæåííÿì ñïàëüíèõ ðàéîí³â,
äå çàì³ñòü ìóõ ïðèëèïëè äîìàø-
í³ òâàðèíè — ñîáàêè, êîðîâè, êî-
òè, à â ê³íö³ çàëó çíàõîäÿòüñÿ ôî-
òîãðàô³¿ Âëàäèñëàâà Ìàëèøåâà-
Ìîíðî â îáðàç³ Ëåä³ Þ.

Îêð³ì ÿðìàðêîâî¿ ïðîãðàìè,
ART-KYIV Contemporary äåìîí-
ñòðóº ê³ëüêà ñïåöïðîåêò³â, ñòâî-
ðåíèõ ó ñï³âïðàö³ ç àâòîðèòåòíè-
ìè ìèñòåöüêèìè ³íñòèòóö³ÿìè
ßïîí³¿, Í³ìå÷÷èíè, Ôðàíö³¿ òà
Ïîëüù³. Âîíè çíàõîäÿòüñÿ â çà-
ëàõ ïðàâîðó÷ â³ä âõîäó. ßïîíñüêà
ïëàòôîðìà ïðåäñòàâëåíà óí³êàëü-
íîþ ðåòðîñïåêòèâíîþ âèñòàâêîþ
øåñòè ÿïîíñüêèõ õóäîæíèê³â, ÿê³
â³äòâîðþþòü ñó÷àñíó ÿïîíñüêó
³äåíòè÷í³ñòü. Ìèòö³â îá’ºäíóº
ëèøå ð³ê ¿õ íàðîäæåííÿ — 1965,
òîìó, âëàñíå, ³ ¿õ ãðóïà íàçèâà-
ºòüñÿ The Group 1965. Öå æèâî-
ïèñí³, ôîòî- òà â³äåîðîáîòè òà
ìèñòåöüêà “êîìóíàëêà”, äå êîæ-
íó ê³ìíàòó îôîðìëþâàâ îêðåìèé
õóäîæíèê. Â³äîìèé ïîëüñüêèé
êóðàòîð Ìîí³êà Øåâ÷èê ³ Ïîëü-
ñüêèé ²íñòèòóò ó Êèºâ³ ïðåçåí-
òóþòü ïðîäîâæåííÿ ïðîåêòó
“Ïîäîðîæ íà Ñõ³ä”. Õóäîæíèêè
ïðîåêòó ç ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿í
äîñë³äæóþòü êëþ÷îâèé ìîòèâ,

ÿêèé ôîðìóº çâ’ÿçêè ì³æ ëþäü-
ìè — ôåíîìåí cîö³àëüíî¿ ëþáî-
â³. Òàê, óêðà¿íö³ ç³áðàëè ð³çí³ àð-
òåôàêòè ìèíóëî¿ åïîõè ó ô³àò³,
ìîëäîâàíè ñòâîðèëè ö³êàâó ãîé-
äàëêó íà äâîõ, àçåðáàéäæàíö³ äî-
ñë³äæóâàëè ñõ³äíó ³ çàõ³äíó êóëü-
òóðè ÷åðåç çîáðàæåííÿ çà äîïî-
ìîãîþ ïîáóòîâèõ ïðåäìåò³â
Ñòàìáóëó òà Íüþ-Éîðêó, á³ëîðó-
ñè ïðåäñòàâèëè êîíîïëÿí³ ëèí-
âè, à ïîëÿêè — íåîíîâèé íàïèñ
òà ïîêðèâàëî. Ó÷àñíèêîì ART-
KYIV Contemporary ñòàëà ôðàí-
öóçüêà â³äåîõóäîæíèöÿ Ìàð³ Ðå-
íå. ̄ ¿ ðîáîòè — ôîòî óêðà¿íñüêèõ
ìîðÿê³â ç êîðàáëÿ Marfret â Ìàð-
ñåë³. Àâòîðêà ñïîãëÿäàº ôóíêö³î-
íàëüíèé óðáàí³ñòè÷íèé ïðîñò³ð
ÿê “ìàøèííèé ìåõàí³çì” ³ äî-
ñë³äæóº, ÿê ëþäñüê³ ò³ëà ïåðåòè-
íàþòü ³ îñâîþþòü ö³ òåðèòîð³¿.
Êð³ì òîãî, ñïåö³àëüíî äëÿ ART-
KYIV Contemporary Ìàð³ Ðåíå
ïåðåâåçëà äî “Ìèñòåöüêîãî àðñå-
íàëó” àâ³àö³éíèé äâèãóí, çíÿâ-
øè ïðî éîãî ïîäîðîæ ì³ñòîì â³-
äåîðîáîòó. Â óêðà¿íñüêîìó ñïåö-
ïðîåêò³ “Çàäí³é âõ³ä ó ìóçåé” çà-
ä³ÿí³ â³äîìèé õóäîæíèê ²ëëÿ
×è÷êàí òà ìîëîäèé ãðàôô³òèñò
PSYFOX. Öåé ïðîåêò º ñâîºð³ä-
íèì òåñòîì-äîñë³äæåííÿì êîð-
äîí³â ñó÷àñíîãî ìóçåéíîãî ïðîñ-
òîðó òà äåìîíñòðóº âóëè÷íèé
ñòð³ò-àðò ç ìàâïàìè òà íîâèé ïî-
ãëÿä íà ð³çíîìàí³òí³ ïðåäìåòè —
â³ä öèñòåðí äî ñàìîêàò³â ³ ï³ñó-
àð³â.

Äëÿ òîãî, ùîá îá³éòè âñ³ çàëè
òà ïîçíàéîìèòèñÿ ç ñó÷àñíèì
ìèñòåöòâîì, çíàäîáèòüñÿ íå îä-
íà ãîäèíà. Ïðîòå âèòðà÷åíèé ÷àñ
òîãî âàðòèé. Íàãàäóºìî, ùî ART-
KYIV Contemporary òðèâàº äî 
14 ëèñòîïàäà

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

З 2 по 13 листопада в
“Мистець ом арсеналі”
триває Шостий фор м с -
часно о мистецтва ART-
KYIV Contemporary. На ве-
ли ій вистав овій площі
свої е спонати представ-
ляють близь о 30 алерей
с часно о мистецтва з
У раїни, Росії, Німеччини,
Франції та Швейцарії.
Крім то о, є й спеціальні
прое ти японсь их, фран-
ц зь их та раїнсь их
митців. Вели ий авіаційний дви н до "Мистець о о арсенал " привезла франц зь а

відеох дожниця Марі Рене, задо мент вавши це на відео

Для польсь о о прое т “Подорож на Схід” раїнсь і митці ви ористали
"Фіат" та різні поб тові предмети мин ло о століття

На виставці можна ознайомитися
з роботами близь о 30 алерей
с часно о мистецтва з У раїни, Росії,
Німеччини, Франції та Швейцарії


