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Про внесення змін та доповнень до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 10.12.2010 р. № 1112 “Про питання організації управління районами 

в місті Києві”
Розпорядження № 1707 від 19 вересня 2011 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 7, 11 Закону України "Про столицю України — міс�
то�герой Київ” (зі змінами та доповненнями), враховуючи звернення Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
від 20.07.2011 № 090�1756/в�04 в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести у додаток 6 до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 р.
№ 1112 “Про питання організації управління районами в місті Києві” змі�
ни та доповнення, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова О. Попов

Про надання дозволу на тимчасове зайняття тротуарів 
та частково проїзної частини вул. Дегтяренка

Розпорядження № 1918 від 17 жовтня 2011 року
Відповідно до частини 1 статті 26 Закону України “Про дорожній рух”, пункту 4 статті 20 Закону України “Про автомобільні до�

роги”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.06.2009 № 668
“Про проектування та реконструкцію, будівництво окремих об’єктів комунального господарства” з метою оперативного управлін�
ня будівництвом об’єктів комунального господарства та введення цих об’єктів в експлуатацію, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1. Дозволити Головному управлінню капітального будівництва вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації), що є замовником реконструкції каналізаційного колектора 
Д = 1000—1200 мм на вул. Дегтяренка, здійснити згідно з розробленою
та затвердженою в установленому порядку проектно�кошторисною доку�
ментацією та графіком, що додається, реконструкцію каналізаційного ко�
лектора відкритим способом, а на перетині з вул. Луговою — закритим
способом, шляхом продавлювання двох сталевих футлярів з наступним
протаскуванням в них робочих склопластикових труб, з тимчасовим зай�
няттям тротуарів та частково проїзної частини вул. Дегтяренка, за умови
виконання п.2 цього розпорядження.

2. Головному управлінню капітального будівництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

2.1. До початку виконання робіт зареєструвати в Інспекції державного

архітектурно�будівельного контролю у місті Києві декларацію про початок
виконання будівельних робіт.

2.2. Розробити та погодити в управлінні ДАІ ГУ МВС України у м. Києві
схему організації руху транспорту на період виконання робіт.

2.3. Забезпечити встановлення огорожі, відповідних знаків, освітлення
та безпечний рух пішоходів на період виконання робіт з реконструкції ка�
налізаційного колектора Д = 1000—1200 мм на вул. Дегтяренка.

2.4. Після завершення робіт відновити покриття доріг та тротуарів за
типом існуючих та передати за актами комунальному підприємству “Шля�
хово�експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних
шляхів та споруд на них Оболонського району м. Києва”.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов

Про внесення змін та доповнень до розпоряджень виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 10.12.2010 № 1112 та від 12.05.2011 № 715
Розпорядження № 1992 від 28 жовтня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 7 та статті 11 Закону України “Про столицю Укра�
їни — місто�герой Київ” (із змінами та доповненнями), враховуючи звернення Оболонської районної в місті Києві державної ад�
міністрації від 01.09.2011 № 01�1064/2 та від 09.09.2011 № 03�1363, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни та доповнення до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
10.12.2010 № 1112 “Про питання організації управління районами в міс�
ті Києві” згідно з додатком.

2. Позицію 5.4. розділу “5. Оболонський район” додатка 1 до розпоря�
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 12.05.2011 № 715 “Про окремі питання виконан�
ня розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 “Про питання ор�
ганізації управління районами в місті Києві” (Із змінами та доповненнями)

(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 29.07.2011 № 1339) викласти
в такій редакції:

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступни�
ка голови Київської міської державної адміністрації Пузанова О. Г.

Виконуючий обов’язки голови
О. Мазурчак

Про внесення змін та доповнень до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 10.12.2010 № 1112 “Про питання організації управління районами 

в місті Києві” (зі змінами та доповненнями)
Розпорядження № 1990 від 28 жовтня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 7 та статті 11 Закону України “Про столицю України —
місто�герой Київ” (із змінами та доповненнями), враховуючи звернення Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
від 25.01.2011 № 608/06, від 17.06.2011 № 16/11�772 та від 29.07.2011 № 6380/04, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести у додаток 2 до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010
№ 1112 “Про питання організації управління районами в місті Києві” змі�
ни та доповнення, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподі�
лом обов’язків.

Виконуючий обов’язки голови О. Мазурчак

Про встановлення меморіальних та пам’ятних дощок у м. Києві
Розпорядження № 2000 від 31 жовтня 2011 року

Відповідно до Положення про порядок найменування об’єктів міського підпорядкування, вшанування пам’яті видатних діячів і
подій, встановлення пам’ятних знаків у м. Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.04.04 № 206/1416, та в ме�
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Встановити пам’ятні знаки згідно з Переліком меморіальних та
пам’ятних дощок, що встановлюються у м. Києві, який додається.

2. Взяти до відома, що витрати, пов’язані із виготовленням і встанов�
ленням пам’ятних знаків, будуть профінансовані за спонсорські кошти та
кошти ініціаторів встановлення, що зазначені у додатку.

3. Внести зміни до п. 24 додатка до розпорядження від 17.03.2011

№ 372 “Про встановлення меморіальних, анотаційних та меморіальних
плит у м. Києві”, а саме: слова “будинок № 13 на вулиці Кавказькій” замі�
нити словами “будинок № 27/5 на вулиці Урицького”.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

Про внесення змін та доповнень до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 11.03.2011 № 334
Розпорядження № 2029 від 2 листопада 2011 року

Відповідно до підпункту 5 пункту “а” статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання статті 11 За�
кону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік” та пункту 18 рішення Київської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385
"Про бюджет міста Києва на 2011 рік” (із змінами та доповненнями) в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни і доповнення в додаток 4 до розпорядження вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації”) від 11.03.2011 № 334 "Про встановлення лімітів спожи�
вання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання
та водовідведення на 2011 рік для бюджетних установ, що фінансу�
ються з бюджету м. Києва”, виклавши його в новій редакції, що додає�
ться.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків забезпечити висвітлення в засобах масової інфор�
мації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першо�
го заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурча�
ка О. В.

Голова О. Попов

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 23 листопада 2011 року за № 47/906

Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 15.05.2003 № 821

Розпорядження № 2093 від 11 листопада 2011 року
Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.92 № 731 “Про затвердження Положення про державну ре�

єстрацію нормативно�правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” (із змінами і доповненнями), з метою приве�
дення у відповідність до законодавства України розпорядження Київської міської державної адміністрації:

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 15.05.2003 № 821 “Про проведення
перерахунків розмірів квартирної плати та плати (для приватних квартир)
за утримання будинків і прибудинкових територій в м. Києві у зв’язку з
тимчасово непрацюючим ліфтом”, зареєстроване в Київському міському
управлінні юстиції 22.05.2003 за № 34/520.

2. Розпорядження набуває чинності з моменту його оприлюднення.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за�

ступника голови Київської міської державної адміністрації Крамарен�
ка Р. М.

Голова О. Попов

Про затвердження змін до Статуту комунальної аварійно�рятувальної служби
“Київська служба порятунку”

Розпорядження № 2238 від 30 листопада 2011 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою внесення до Статуту комунальної аварійно�ря�

тувальної служби “Київська служба порятунку” нових видів діяльності у сфері цивільного захисту для оперативного надання допо�
моги населенню м. Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до Статуту комунальної аварійно�рятувальної
служби “Київська служба порятунку”, затвердженого розпорядженням Ки�
ївської міської держаної адміністрації від 18.08.04 № 1529 “Про затвер�
дження Статуту комунальної аварійно�рятувальної служби “Київська служ�
ба порятунку”, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першо�
го заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурча�
ка О. В.

Виконуючий обов’язки голови 
О. Мазурчак

Затверджено
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 18.08.2004 № 1529 

(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 30 листопада 2011 року № 2238

СТАТУТ
Комунальної аварійно�рятувальної служби “Київська служба порятунку” (нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1, Комунальна аварійно�рятувальна служба “Київська служба поря�

тунку” (надалі Служба) створена згідно з рішенням Київської міської ради
від 15.04.2004 № 157/1367 “Про створення комунальної аварійно�ряту�
вальної служби “Київська служба порятунку”. Служба заснована на кому�
нальній власності територіальної громади міста Києва і підпорядковуєть�
ся Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1.2. Служба є професійною аварійно�рятувальною службою, особовий
склад якої працює на постійній, а рятувальники цього складу — також на
професійній основі, яка передбачає спеціальну фізичну та психологічну
підготовку особового складу.

1.3. Відповідно до Галузевого стандарту України ДСТУ 75.2�24361240�
001�2001 “Аварійно�рятувальні служби. Правила постійного та обов’язко�
вого обслуговування аварійно�рятувальними службами об’єктів та окре�
мих територій” Служба здійснює постійне та обов’язкове обслуговування
об’єктів та окремих територій підвищеної небезпеки на території міста
Києва і виконує аварійно�попереджувальні, аварійно�рятувальні та аварій�
но�відновлювальні роботи.

1.4. Служба є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахун�
ковий та інші рахунки в банках, печатки, штампи, а також бланки з влас�
ними реквізитами. Служба набуває статусу юридичної особи з дня її дер�
жавної реєстрації.

Служба є неприбутковою організацією.
1.5. У своїй діяльності Служба керується Конституцією України, закона�

ми України, указами та розпорядженнями Президента України, декрета�
ми, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими
законодавчими та нормативними актами, рішеннями Київської міської ра�
ди, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації), наказами Головного управління з питань надзвичайних ситу�
ацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), а також цим Статутом.

1.6. Правові та соціальні гарантії працівникам Служби, сім’ям ряту�
вальників, пенсіонерам з числа рятувальників, у тому числі інвалідам, за�
безпечуються згідно з чинним законодавством України.

1.7. Юридична адреса Служби: 04074, м. Київ — 74, вул. Вишгород�
ська, 21.

Повне найменування: Комунальна аварійно�рятувальна служба “Київ�
ська служба порятунку”.

Скорочене найменування: КАРС “Київська служба порятунку”.
2. ПРИНЦИПИ, МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ
2.1. Принципами діяльності Служби є:
пріоритетність завдань, пов’язаних з рятуванням життя; охороною здо�

ров’я людей та збереження довкілля;
безумовне надання переваги забезпеченню раціональної та превен�

тивної безпеки життєдіяльності населення м. Києва;
обов’язковість своєчасної реалізації заходів, спрямованих на запобі�

гання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного ха�
рактеру на території м. Києва і мінімізацію їх негативних наслідків;

ефективне і комплексне використання наявних сил і засобів, призначе�
них для організації запобігання надзвичайним ситуаціям і реагування на
них;

забезпечення комплексного обов’язкового обслуговування потенцій�
но�небезпечних об’єктів на території м. Києва;

безкоштовне надання допомоги під час надзвичайних ситуацій, аварій,
катастроф і стихійного лиха мешканцям м. Києва;

взаємодія з Головним управлінням з питань надзвичайних ситуацій ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) та іншими органами виконавчої влади;

мінімізація заподіяння шкоди довкіллю.
2.2. Метою діяльності Служби є:
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслід�

ків та захист населення і території м. Києва;
термінове реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природ�

ного характеру, проведення аварійно�рятувальних робіт на об’єктах і те�
риторії м. Києва;

захист навколишнього природного середовища та локалізація зон
впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та
катастроф.

2.3. Предметом діяльності Служби є:
пошук і рятування людей на всіх без винятку уражених об’єктах і тери�

торіях (у тому числі у підземних виробках та під водою), надання невід�
кладної, у тому числі медичної допомоги особам, які перебувають у не�
безпечному для життя й здоров’я стані на місці події та під час евакуації
до лікувальних закладів;

деблокування постраждалих і жертв надзвичайних ситуацій, евакуація
потерпілих з районів обмеженого доступу евакуаційного транспорту у ра�
зі загрози їх життю та здоров’ю;

ліквідація особливо небезпечних проявів надзвичайних ситуацій в умо�
вах екстремальних температур, задимленості, загазованості, загрози ви�
бухів, обвалів, зсувів, затоплень, радіаційного та бактеріального заражен�
ня, інших небезпечних проявів;

виявлення та нейтралізація сильно діючих отруйних речовин, вивезен�
ня до місць зберігання або знешкодження;

захист навколишнього природного середовища шляхом локалізації зон
впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій і
катастроф;

контроль за готовністю об’єктів і територій, що обслуговуються Служ�
бою до проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій;

участь у розробленні та погодженні планів реагування на надзвичайні
ситуації на об’єктах І територіях, що обслуговуються Службою;

участь у підготовці рішень про створення, розміщення, визначення об�
сягу матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій;

пропаганда у сфері захисту населення і територій від надзвичайних си�
туацій та участь у підготовці працівників підприємств, установ, організа�
цій і населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій;

проведення кількісного та якісного хімічного аналізу шкідливих речо�
вин у воді, повітрі та ґрунті під час виникнення надзвичайних ситуацій на
об’єктах і територіях при проведенні аварійно�рятувальних робіт та інших
спеціальних робіт;

моніторинг складу повітря та запиленості на об’єктах;
проведення аварійно�відновлювальних робіт, які вимагають спеціаль�

них рятувальних технологій і застосування унікальних засобів (у т. ч. елек�
тростанцій, освітлювальних установок, вантажопідйомних механізмів, ін�
ших засобів механізації робіт, які відсутні в реєстрі засобів об’єктових
формувань);

проведення за дорученням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) аварійно�рятувальних робіт у
регіонах України та зарубіжжі, доставка по території та за межі України гу�
манітарних та інших вантажів, відрядження спеціалістів відповідно до угод
про взаємодопомогу, виконання інших зобов’язань;

надання додаткових платних послуг відповідно до переліку та вимог ді�
ючих законодавчих актів для аварійно�рятувальних служб, а також проти�
аварійного та профілактичного призначення, що потребують застосуван�
ня умінь рятувальників, спеціальних засобів захисту та оснащення;

розроблення, виготовлення і впровадження обладнання для проведен�
ня аварійно�рятувальних робіт;

обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів часів
Великої Вітчизняної війни, їх виявлення, вивезення та знешкодження;

обстеження технічного стану будівель, споруд, інженерних мереж та
гірничих виробок, підготовка та надання висновків;

обстеження підводної частини міських пляжів та зон відпочинку біля
води, баз відпочинку, проведення підводно�технічних робіт;

проведення водолазно�рятувальних робіт;
здійснення радіаційного контролю за територіями, приміщеннями,

транспортними засобами, якщо це не пов’язано з виконанням аварійно�
рятувальних робіт;

виконання верхолазних робіт та робіт із промислового альпінізму,
впровадження систем зв’язку, сигналізації автоматизації аварійно�ряту�
вальних служб та об’єктів, що обслуговуються, тощо;

забезпечення протиаварійного захисту об’єктів та територій під час
проведення зливно�наливних операцій з нафтопродуктами, перекачуван�
ня хімічних речовин, газів та газових сумішей, виконання робіт з хімічни�
ми та хімічно�небезпечними речовинами, аварійно�рятувальне обслуго�
вування при перевезенні небезпечних речовин;

розчищення зливоводів, каналізаційних колекторів та мереж, очищен�
ня та підняття предметів, тварин тощо;

розбирання аварійних будівель, споруд, зрізування дерев у небезпеч�
них місцях, очищення від льоду і снігу дахів будівель, споруд;

відкривання квартир на замовлення громадян, зняття ґрат на вікнах і
балконах із застосуванням спеціальної техніки та оснащення;

розвиток власної матеріально�технічної бази шляхом реконструкції,
розширення та технічного удосконалення виробничих фондів, впрова�
дження нових технологій.

3. МАЙНО ТА КОШТИ СЛУЖБИ
3.1. Майно Служби складають основні фонди та обігові кошти, а також

інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Служ�
би.

3.2. Майно Служби є комунальною власністю територіальної громади
м. Києва і закріплено за Службою на праві оперативного управління.
Здійснюючи право оперативного управління, Служба володіє та користує�
ться зазначеним майном, вчиняючи до нього дії, передбачені чинним за�
конодавством України та цим Статутом.

33. Джерелами формування майна Служби є:
кошти міського бюджету;
майно, передане йому власником або уповноваженим ним органом;
майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, підприємств, ор�

ганізацій в установленому порядку;
кредити банків;
добровільні пожертвування юридичних і фізичних осіб;
відшкодування витрат, пов’язаних з основною діяльністю;
інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
3.4 Для забезпечення більш ефективної діяльності Служба може утво�

рювати цільові фонди в порядку, визначеному законодавством України;
3.5. Служба самостійно сплачує податки та інші обов’язкові відраху�

вання згідно чинного законодавства України.
3.6. Служба має право з дозволу власника або уповноваженого ним

органу здавати в оренду, надавати іншим підприємствам, організаціям та
установам в тимчасове користування належні йому будинки, споруди,
устаткування, спорядження та обладнання, інвентар та інші матеріальні
цінності, а також списувати їх з балансу в установленому порядку.

3.7. Збитки, завдані Службі в результаті порушення її майнових прав
фізичними і юридичними особами, відшкодовуються в порядку, встанов�
леному законодавством України.

3.8. Взаємовідносини Служби з іншими підприємствами і організаці�
ями базуються на договірній основі.

3.9. Контроль за діяльністю Служби та відносини її з органами держав�
ної виконавчої влади та місцевого самоврядування здійснюються згідно з
чинним законодавством України.

3.10. Транспортні засоби з кольорово�графічними позначеннями, світ�
ловою та звуковою сигналізацією ( за наявності спеціальних дозволів ДАІ
МВС) належать до категорії оперативних транспортних засобів.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СЛУЖБИ
4.1. Служба має право:
планувати та здійснювати свою діяльність відповідно до програм, рі�

шень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), розроблених
планів реагування на надзвичайні ситуації, укладених договорів на вико�
нання робіт та надання послуг, визначати стратегію та основні напрямки
свого розвитку відповідно до галузевих науково�технічних прогнозів та
пріоритетів, робіт, послуг;

обстежувати об’єкти і території з метою профілактики виникнення ава�
рій і надзвичайних ситуацій та на наявність вибухонебезпечних предметів
часів Великої Вітчизняної війни, їх виявлення, вивезення та знешкоджен�
ня;

подавати керівникам підприємств, установ та організацій, органам ви�
конавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо
поліпшення протиаварійного стану об’єктів і територій та усунення вияв�
лених порушень вимог безпеки життєдіяльності працюючих і населення;

погоджувати плани локалізації та ліквідації аварій на об’єктах чи тери�
торіях, вносити в межах своєї компетенції відповідні пропозиції до вико�
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навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації), Головного управління з питань надзвичайних ситуацій виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації);

використовувати в установленому порядку, у тому числі на договірних
засадах, засоби зв’язку, транспорту та інші матеріально�технічні ресурси
підприємств, установ та організацій для рятування людей і ліквідації на�
слідків надзвичайних ситуацій, доставки особового складу і спеціального
оснащення на постраждалі об’єкти та території;

залучати в установленому порядку необхідних спеціалістів, у тому чис�
лі з науково�дослідних установ та навчальних закладів, для надання кон�
сультацій щодо проведення аварійно�рятувальних робіт;

надсилати запити та одержувати вичерпну та достовірну інформацію
про об’єкти, на яких проводяться аварійно�рятувальні роботи. необхідну
для виконання своїх обов’язків;

страхувати майно служби;
займатись благодійною діяльністю в межах законодавства;
передавати факти про адміністративні порушення на розгляд держав�

ним органам нагляду і контролю за охороною праці, пожежної безпеки та
техногенно�екологічної безпеки;

працівники Служби мають право безперешкодного доступу на об’єкти
і території з метою виконання робіт, пов’язаних з ліквідацією надзвичай�
ної ситуації;

вимагати від усіх осіб, які знаходяться в зоні надзвичайних ситуацій,
додержання правил, запроваджених встановленими заходами безпеки;

брати участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення над�
звичайних ситуацій на об’єктах;

укладати угоди, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у су�
дах;

брати участь у роботі комісій, що працюватимуть на об’єктах, які під�
лягають аварійно�рятувальному обслуговуванню;

організовувати та проводити виставки;
надавати додаткові платні послуги відповідно до вимог чинного зако�

нодавства;
за згодою уповноваженого органу в установленому законодавством

порядку створювати філіали, представництва, відділення, допоміжні ви�
робництва, дільниці, цехи, лабораторії та інші відособлені підрозділи в
Україні із правом відкриття поточних І розрахункових рахунків.

4.2. Обов’язки Служби:
організація функціонування структурних підрозділів у режимі постійної

готовності до виконання необхідного комплексу аварійно�рятувальних ро�
біт в умовах надзвичайної ситуації або загрози її виникнення на території
м. Києва;

надання невідкладної (екстреної) медичної допомоги;
постійне підтримання високого рівня професіоналізму особового скла�

ду для проведення аварійно�рятувальних робіт;
забезпечення можливості десятидобового проведення аварійно�ряту�

вальних робіт в автономному режимі, створення для цього відповідних
матеріально�технічних резервів;

розробка заходів щодо підвищення безпеки життєдіяльності населен�
ня і зменшення збитків у випадках виникнення надзвичайних ситуацій та
практична їх реалізація;

участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення надзвичай�
них ситуацій та розробка заходів щодо їх запобігання;

забезпечення своєчасної сплати податків та інших відрахувань до бю�
джету згідно з чинним законодавством;

своєчасне та якісне виконання аварійно�рятувальних та інших невід�
кладних робіт, виконання договірних робіт та надання послуг відповідно
до Статуту Служби;

створення належних умов для високопродуктивної праці своїх праців�
ників, додержання чинного законодавства України про працю, соціальне
страхування, норм і правил охорони праці;

вжиття заходів з метою підвищення матеріальної зацікавленості пра�
цівників, забезпечення економного і раціонального використання коштів,
своєчасних розрахунків з працівниками Служби;

виконання норм і вимог щодо охорони навколишнього природного се�
редовища та забезпечення екологічної безпеки;

здійснення бухгалтерського та статистичного обліку, складання та у
визначені терміни подання в установленому порядку відповідним органам
звітності з усіх видів діяльності за затвердженими формами.

5. УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СЛУЖБИ
5.1. Управління Службою здійснює Командир служби (далі — керівник),

який призначається на посаду та звільняється з посади Київським місь�
ким головою за поданням начальника Головного управління з питань над�
звичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та погодженням з заступником голови
Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов’яз�
ків на контрактній основі.

5.2. Заступники керівника призначаються на посади і звільняються з
посад керівником за погодженням з начальником Головного управління з
питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації).

5.3. Керівники структурних підрозділів, спеціалісти та інші працівники
Служби призначаються на посаду і звільняються з посади керівником
Служби.

5.4. Керівник:
— організовує виконання поточних і перспективних планів і програм

діяльності Служби;
— розпоряджається майном і коштами Служби відповідно до чинного

законодавства України та цього Статуту;
— подає на затвердження начальнику Головного управління з питань

надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) структуру, штатний розпис, кошторис доходів та
видатків, план використання коштів, затверджує положення про структур�
ні підрозділи та функціональні обов’язки працівників Служби;

— діє від імені Служби та представляє її інтереси в усіх установах і ор�
ганізаціях;

— вирішує кадрові питання згідно з законодавством України;

— укладає угоди з усіх питань господарської діяльності, видає накази,
доручення та довіреності;

— виконує інші функції, що передбачені цим Статутом та контрактом з
керівником;

— несе персональну відповідальність за фінансово�господарську діяль�
ність Служби, виконання всіх фінансових планів, дотримання фінансової
дисципліни, дотримання норм охорони праці, ефективного використання
і охорони майна та коштів, що закріплені за Службою.

5.5. Рішення з питань соціального розвитку, зокрема поліпшення умов
праці, соціальних гарантій тощо, приймаються за участю трудового ко�
лективу та профспілкового комітету Служби.

5.6. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними збо�
рами.

5.7. Трудовий колектив Служби на загальних зборах:
— розглядає і затверджує колективний договір;
— розглядає та вирішує згідно із Статутом Служби та колективним до�

говором питання самоврядування.
6. ФІНАНСОВО — ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

СЛУЖБИ
6.1. Планування фінансово�господарської діяльності здійснюється

Службою шляхом складання річних фінансових планів у порядку та за
формою, що визначаються та надаються виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською державною адміністрацією) через Голов�
не управління з питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та затвер�
джується Головним управлінням комунальної власності міста Києва вико�
навчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

6.2. Служба звітує про стан виконання річного фінансового плану в по�
рядку, що визначається Головним управлінням комунальної власності 
м. Києва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації).

6.3. Служба подає звіт про свою фінансово�господарську діяльність
Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого орга�
ну Київради (Київської міської державної адміністрації), а також держав�
ним статистичним та контрольним органам по формі та у терміни, вста�
новлені чинним законодавством України.

6.4. Служба за погодженням з Головним управлінням з питань надзви�
чайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) встановлює форми, системи та розміри
оплати праці, а також інші види доходів своїх працівників згідно із законо�
давством України.

6.5. Ревізія фінансово�господарської діяльності Служби здійснюється
згідно з чинним законодавством України.

6.6. Служба здійснює оперативний та бухгалтерський облік результа�
тів своєї роботи, веде статистичну звітність.

6.7. Служба залишає за собою право на нерозголошення відомостей,
які відповідно до законодавства України не підлягають розголошенню.

6.8. Питання підвищення кваліфікації співробітників Служби, прохо�
дження атестації, обов’язкових медичних оглядів, забезпечення формою,
екіпіровкою та харчуванням здійснюється відповідно до Закону України
“Про аварійно�рятувальні служби” в порядку, встановленому чинним за�
конодавством України, за рішенням власника або уповноваженого ним
органу.

6.9. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці,
життя, здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування, прохо�
дження медичних комісій, пільг відповідно до Закону України “Про аварій�
но�рятувальні служби” вирішуються керівником Служби спільно з проф�
спілковим комітетом, власником чи уповноваженим ним органом, якщо
інше не передбачено законодавством України.

7. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОПОМОГИ РЕГІОНАМ УКРАЇНИ ТА
ЗАКОРДОННИМ МІСТАМ�ПОБРАТИМАМ м. КИЄВА 
З ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
7.1. Умови надання допомоги підрозділами аварійно�рятувальної

служби регіонам України та закордонним містам�побратимам м. Києва з
ліквідації надзвичайних ситуацій і окремих їх наслідків визначається вико�
навчим органом Київської міської ради (Київською міською державною
адміністрацією).

7.2. Порядок залучення аварійно�рятувальної служби до надання допо�
моги закордонним містам�побратимам м. Києва з ліквідації надзвичайних
ситуацій і окремих їх наслідків та перетинання державного кордону Укра�
їни визначається законодавством України та міжнародними договорами.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ
8.1. Припинення діяльності Служби відбувається шляхом її реорганіза�

ції або ліквідації за рішенням власника або Господарського суду в поряд�
ку, встановленому законодавством України.

8.2. Ліквідація Служби здійснюється ліквідаційною комісією, яка утво�
рюється відповідно до чинного законодавства України.

Порядок і терміни проведення ліквідації, а також термін для заяви пре�
тензій кредиторам визначаються згідно з чинним законодавством Укра�
їни.

8.3. 3 моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять пов�
новаження по управлінню справами Службою. Ліквідаційна комісія скла�
дає проміжний та ліквідаційний баланси Служби і подає його органу, який
призначив ліквідаційну комісію.

Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних від�
носинах з Службою, яка ліквідується, повідомляються про її ліквідацію у
письмовій формі.

8.4. При реорганізації і ліквідації Служби працівникам, які звільняють�
ся, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового
законодавства України.

8.5. Майно Служби, що залишається після задоволення претензій кре�
диторів і членів трудового колективу, використовується за вказівкою
власника майна.

8.6. Служба вважається реорганізованою або ліквідованою з моменту
внесення до єдиного державного реєстру відповідного запису.

8.7. В разі реорганізації усі права та обов’язки реорганізованої Служ�
би переходять до правонаступника.

Заступник голови — керівник апарату

Про утворення робочих груп в рамках Проекту 
“Реформа міського теплозабезпечення в Україні” у місті Києві

Розпорядження № 2086 від 10 листопада 2011 року
Відповідно до підпункту 2 пункту “а” статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи Меморандум

про взаєморозуміння щодо співробітництва в рамках технічної допомоги для розвитку фінансової життєдіяльності та стабільно пра�
цюючої галузі міського теплозабезпечення від 25.07.2011, укладеного виконавчим органом Київської міської ради (Київською місь�
кою державною адміністрацію), Проектом “Реформа міського теплозабезпечення в Україні” та Товариством з обмеженою відпові�
дальністю “ДТЕК” з метою виконання програм в рамках Проекту “Реформа міського теплозабезпечення в Україні”, здійснення яких
сприятиме реформуванню теплозабезпечення у місті Києві, в межах здійснення функцій місцевого самоврядування:

1. Утворити робочу групу з розробки довгострокового міського енер�
гетичного плану та затвердити її склад, що додається.

2. Утворити робочу групу зі сприяння роботі існуючих та створенню но�
вих об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті та затвер�
дити її склад, що додається.

3. Утворити робочу групу із забезпечення проведення інформаційної
кампанії з енергозбереження та затвердити її склад, що додається.

4. Надати головам робочих груп право в разі необхідності залучати до
роботи фахівців органів виконавчої влади, державних підприємств, уста�

нов та організацій (за погодженням з їх керівниками), одержувати в уста�
новленому порядку від органів влади документи та матеріали, необхідні
для її роботи.

5. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення цього розпо�
рядження в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
від 10 листопада 2011року № 2086

Склад робочої групи з розробки довгострокового міського енергетичного плану
Демиденко Сергій Каленикович — заступник начальника Головного управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження, голова робо�

чої групи
Печерський Володимир Анатолійович — директор КП “Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях

м. Києва”, заступник голови робочої групи
Білоус Микола Андрійович — голова правління ПАТ “Київпроект” (за згодою)
Гріб Вікторія Олександрівна — менеджер зі сталого розвитку ТОВ “ДТЕК” (за згодою)
Каплуненко Станіслав Васильович — директор КП “Головний інформаційно�обчислювальний центр” Київської міської державної адміністрації”
Кашурін Олексій Миколайович — д. т. н., професор, радник першого заступника голови Київської міської державної адміністрації

Коляда Юрій Іванович — голова правління ПАТ “ЕКОСТАНДАРТ” (за згодою)
Крижній Олександр Володимирович — заступник технічного директора, керівник теплотехнічного департаменту ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” (за згодою)
Крупко Анатолій Іванович — провідний інженер теплотехнічного департаменту ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” (за згодою)
Литвиненко Марина Олександрівна — менеджер з зв ‘язків з громадськістю департаменту корпоративних комунікацій ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” (за згодою)
Новицький Дмитро Юрійович — начальник Головного управління комунального господарства
Пантелєєв Петро Олександрович — заступник начальника Головного управління житлового господарства
Романець Микола Павлович — директор з розвитку інвестицій інжинірингової компанії ПрАТ “СТЕК” (за згодою)
Репік Володимир Михайлович — начальник Головного фінансового управління
Семенюта Віктор Миколайович — начальник виробничо�технічного відділу філіалу “ЖТЕ ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” (за згодою)
Чижевський Віктор Юрійович — радник голови Київської міської державної адміністрації

Заступник голови — керівник апарату

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
від 10 листопада 2011року № 2086

Склад робочої групи сприяння роботі існуючих та створенню нових об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків у місті:

Крушановський Сергій Іванович — перший заступник начальника Головного управління житлового господарства, голова робочої групи
Богославець Іван Іванович — заступник начальника Управління житлово�комунального господарства Святошинської районної в місті Києві державної

адміністрації
Головач Тетяна Миколаївна — начальник відділу теплотехнічного департаменту ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” (за згодою)
Голеня Олександр Опанасович — начальник Управління житлово�комунального господарства Дарницької районної в місті Києві державної адмініс�

трації
Григор’єва Олена Петрівна — начальник відділу з експлуатації житлового та нежитлового фонду, Управління житлово�комунального господарства Пе�

черської районної в місті Києві державної адміністрації
Гріб Вікторія Олександрівна — менеджер зі сталого розвитку ТОВ “ДТЕК” (за згодою)
Дмитришина Тетяна Миколаївна — начальник відділу по роботі з ЖБК, ОСББ та відомствами, Управління житлово�комунального господарства Дніп�

ровської районної в місті Києві державної адміністрації
Єресько Ганна Володимирівна — начальник відділу по роботі з ЖБК, ОСББ та відомчим житловим фондом, Управління житлово�комунального гос�

подарства Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації
Омельченко Віра Василівна — заступник начальника Управління житлово�комунального господарства Оболонської районної в місті Києві державної

адміністрації
Журавльова Олена Степанівна — завідуюча сектором по роботі з ОСББ та ЖБК, Управління житлово�комунального господарства Голосіївської район�

ної в місті Києві державної адміністрації
Павленко Денис Олександрович — завідуючий сектором сприяння створення ОСББ, Управління житлово�комунального господарства Шевченківської

районної в місті Києві державної адміністрації
Пивовар Наталія Георгіївна — начальник відділу приватизації державного житлового фонду та створення ОСББ, Управління житлово�комунального

господарства Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Погорєлова Вікторія Володимирівна — голова ОСББ “Мотор”, консультант ВБО “Інститут місцевого розвитку”(за згодою)
Третьякова Наталія Григорівна — начальник відділу енергозбереження управління енергоефективності Головного управління енергетики, енерго�

ефективності та енергозбереження
Швед Юрій Іванович — заступник начальника Управління житлово�комунального господарства Подільської районної в місті Києві державної адмініс�

трації
Заступник голови — керівник апарату

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 10 листопада 2011 року № 2086

Склад робочої групи із забезпечення проведення інформаційної кампанії
з енергозбереження:

Збітнєва Оксана Іванівна — Начальник Управління преси та інформації, голова робочої групи
Гріб Вікторія Олександрівна — менеджер зі сталого розвитку ТОВ “ДТЕК” (за згодою)
Денисюк Людмила Всеволодівна — начальник Головного управління з питань реклами
Ілляш Віра Анатолівна — менеджер із зв язків з громадськістю Проекту “Реформа міського теплозабезпечення в Україні” (за згодою)
Литвинчук Марина Юріївна — головний спеціаліст відділу енергозбереження управління енергоефективності Головного управління енергетики, енер�

гоефективності та енергозбереження
Плеханова Наталія Володимирівна — заступник керівника Департаменту корпоративних комунікацій ПАТ”КИЇВЕНЕРГО” (за згодою)
Хонда Марина Петрівна — начальник Головного управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю

Заступник голови — керівник апарату

Про розміщення Арт�галереї під відкритим небом 
на вул. Набережно�Хрещатицькій, 

причали №№ 1, 2
Розпорядження № 2161 від 22 листопада 2011 року

Відповідно до законів України “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення
Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 “Про правила благоустрою міста Києва” (зі змінами і доповненнями), з метою
сприяння розвитку культурного рівня киян та гостей столиці та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Подільській районній в місті Києві державній адміністрації утворити
Арт�галерею під відкритим небом на вул. Набережно�Хрещатицькій,

причали №№ 1, 2 у Подільському районі та здійснити заходи, пов’яза�
ні з організацією урочистого відкриття, яке відбудеться в рамках святку�
вання Дня столиці і Дня Києва у 2012 році.

2. Визначити Подільську районну в місті Києві державну адміністрацію
замовником розміщення та функціонування Арт�галереї під відкритим не�
бом.

3. Замовнику:
3.1. У встановленому законодавством порядку визначити виконавця,

відповідального за розміщення та функціонування Арт�галереї під відкри�
тим небом на земельній ділянці за адресою: вул. Набережно�Хрещатиць�
ка, причали №№ 1,2.

3.2. Забезпечити виконання робіт щодо розміщення Арт�галереї під
відкритим небом згідно з Правилами благоустрою міста Києва, затвер�
дженого рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із
змінами і доповненнями).

3.3. Розробити та погодити з Головним управлінням містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) план заходів, пов’язаних з розміщенням Арт�га�
лереї під відкритим небом, схему прив’язки розміщення Арт�галереї під
відкритим небом та графічні (інформаційні) додатки до плану заходів (ес�
кізи панно, стендів, пілонів, стовпів з вказівниками напрямків руху та ін�
ших інформаційних покажчиків).

3.4. Забезпечити виконання робіт з виготовлення та монтажу Арт�гале�
реї під відкритим небом із дотриманням вимог діючого законодавства
щодо порядку виконання робіт.

4. Взяти до уваги, що фінансування витрат, пов’язаних з розміщенням

та функціонуванням Арт�галереї під відкритим небом, буде здійснюватись
за рахунок спонсорських коштів.

5. Головному управлінню культури виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) у разі необхідності на�
давати всебічну методичну допомогу у розміщенні Арт�галереї під відкри�
тим небом.

6. Просити ПАТ “Київенерго” забезпечити під’єднання до живлення
Арт�галереї під відкритим небом.

7. КП “Київміськсвітло” забезпечити під’єднання до живлення декора�
тивного світла та нічного освітлення експозиції Арт�галереї під відкритим
небом.

8. Просити Головне управління Міністерства внутрішніх справ України
в м. Києві забезпечити охорону громадського порядку та цілодобову охо�
рону Арт�галереї під відкритим небом, а також забезпечити умови для
вільного заїзду та виїзду транспорту під час урочистого відкриття Арт�га�
лереї під відкритим небом.

9. КП “Київкомунсервіс” здійснити встановлення туалетів та їх обслуго�
вування на вул. Набережно�Хрещатицькій, причали №№ 1, 2 відповідно
до заявки замовника.

10. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згід�
но з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо забезпечення висвіт�
лення змісту цього розпорядження в засобах масової інформації.

11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків та голову Подільської районної в місті Києві державної адмініс�
трації Матвієнка П. М.

Виконуючий обов’язки голови
О. Мазурчак

Про реконструкцію з добудовою трамвайної лінії 
в систему легкого рейкового транспорту 

на житловому масиві Троєщина від вул. Милославської 
до пересадочного вузла на міську кільцеву електричку

Розпорядження № 2158 від 21 листопада 2011 року
Відповідно до статей 30, 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою скорочення термінів будівництва

та своєчасного введення об’єкта в експлуатацію, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити Головне управління капітального будівництва виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) замовником проектування та реконструкції з добудовою трамвайної
лінії в систему легкого рейкового транспорту на житловому масиві Тро�
єщина від вул. Милославської до пересадочного вузла на міську кільцеву
електричку.

2. Головному управлінню капітального будівництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в уста�
новленому порядку:

2.1. Одержати вихідні дані на проектування реконструкції з добудовою
об’єкта, зазначеного в пункті 1 цього розпорядження.

2.2. Вирішити питання землекористування.
2.3. Забезпечити розробку та затвердження проектно�кошторисної до�

кументації.
2.4. Визначити генеральні проектну та підрядну організації відповідно

до вимог чинного законодавства.
2.5. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�

конання будівельних робіт. 
2.6. Надати до Головного управління економіки та інвестицій виконав�

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) пропозиції щодо включення робіт по об’єкту, зазначеному в пунк�
ті 1 цього розпорядження, до Програми соціально�економічного розвитку
м. Києва на 2011 рік за рахунок перерозподілу коштів, в межах загальних
асигнувань, по головному розпоряднику бюджетних коштів — Головному
управлінню капітального будівництва виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації), передбачених Про�
грамою соціально�економічного розвитку м. Києва на 2011 рік.

2.7. Підготувати пропозиції щодо приведення розпоряджень виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) у відповідність до цього розпорядження.

3. При укладенні замовником договору підряду на реконструкцію
об’єкта обов’язково передбачати умови щодо надання підрядником га�
рантії якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації
об’єкта.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов
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